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Møtereferat 

 
Til:  Bård Standal (F), Geir Rognlien Elgvin (F) Hans Magnus Borge (BU-H), Oscar Werner (BU-V), 

Julie Mørch (BU-MDG), Hemming Johnsen(P), Marthe Sletmo (P), Anne-Britt Rønningsen (A) 

Gabrielle Christensen (E), Kristian Lorentsen (E) og Merete Hansen  

Kopi:  Per Wiggen (F), Sigrid Moldestad (F), Heidi Bergsveen (BU-H), Jenny Gørvell-Dahl (BU-V), 

Adam Tumidajewics (BU-MDG) og Magne Strømmen(P)  

  

Møtested: Møterom, Ruseløkka skole 

Møtetid: Mandag 28.5.2018 16.30-18.00 

_______________________________________________________________________________ 
Møtt: Bård Standal, Geir Rognlien Elgvin, Hans Magnus Borge, Marthe Sletmo, Magne Strømmen, Anne-Britt Rønningsen, Gabrielle Christensen, Per 

Wiggen og Merete Hansen 

Sak 34/18 Innkalling godkjent 

 

Sak 35/18  Møtebok fra driftsstyremøte 16.4.18 godkjent, uten merknader 

 

Sak 36/18 Gjennomgang av resultat foreldreundersøkelsen- se vedlegg 

 Med lav svarprosent er det vanskelig å konkludere med at undersøkelsen gir oss gode 

tilbakemeldinger, men vi kan se at resultatene er i samsvar med tidligere år. Situasjonen i 

erstatningslokaler ser dermed ikke ut til å påvirke elevenes trivsel og foresattes tilfredshet i stor grad.  

 Driftsstyret ønsker at rektor skal ta kontakt med Etaten/ Utdanningsdirektoratet og be om at tallene 

splittes opp på barne- og ungdomsskolen, samt be om det innhentes samtykke til et dybdeintervju 

med et lite utvalg. 

 

Sak 37/18 Månedsrapport april- tas til etterretning  

Ekstratildeling fra Etaten  på 381 000,-brukes til å finansiere 1:1 dekning på pc-er på 

ungdomstrinnet. 

     

Sak 38/18  Oppdatering byggesak og fremdrift rivning 

o Funn av blyholdig maling forsinker rivning noe 

o Det forventes at byggesøknad er komplett og innvilges før sommerferien 

o Byggeprosjektets konkurranse er nå publisert; 

https://www.doffin.no/Notice/Details/2018-779614   

o Kunstplan; arbeidet er stoppet opp i påvente av godkjent byggesøknad 

 

Driftsstyret ønsker å engasjere seg for å forbedre planene for byrommet i Ruseløkkveien/ nedre skolegård og foreslår 

å nedsette en arbeidsgruppe. I første omgang inviteres kunstutvalgets leder Reidun Bull-Hansen, (kunstkonsulent 

oppnevnt av Oslo kommunes kunstordning), Else Haavik (Kulturetaten, Kunst i Oslo, følger kunstutvalgets arbeid) og 

Svein Skandfer Hanssen (Landskapsarkitekter, Asplan Viak AS) til neste driftsstyremøte. Driftsstyret ønsker en 

presentasjon av de planene som foreligger pr. nå. 

 

   

Sak 39/18 Møteplan høsten- rektor utarbeider et forsalg i referatet og vedtas i første  

  driftsstyremøte 18/19  

Forslag; mandager kl. 16:30 følgende datoer; 17.9., 15.10., 3.12.(Evaluere strategisk plan), 

14.1.(vedta budsjett og strategisk plan), 25.2. (Årsrapport og fullstedighetserklæring), 8.4., 27.5. 
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Sak 40/18 Informasjonsaker fra skolen 

o Avslutning skoleåret/ Eksamensperiode 

o Vitnemålsutdeling 20. 6. kl. 18:00 på DNO &B 

o Foreløpig ser det ut som om både 1. og 8. klasse blir helt fulle med henholdsvis 28 

og 30 elever i hver klasse. 

o EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation 

(GDPR), blir norsk lov 2018 og driftsstyret har etterspurt en redegjørelse for 

hvordan dette ivaretas for Ruseløkka skole. Det er Utdanningsetaten og Oslo 

kommune som skoleeiere som ivaretar og forhandler om hvilke personvernhensyn 

i våre løsninger som gjelder. Pr. i dag er det kun Its (skoleplattformen itslearning) 

som er forsvarlig for elevopplysninger som vurdering og beskrivelse av 

kompetanse. Tilgang til its learning krever MinID- innlogging. Driftsstyret 

oppfordres til å komme med konkrete spørsmål som kan videreformidles til 

Etaten, før en ev. redegjørelse. Saken tas opp når skolen / Etaten kjenner hvilke 

implikasjoner innføringen gir. 

 

 

Sak 41/ 18 Intet nytt fra personalet 

 

Sak 42/ 18 Nytt fra FAU: 

o Foreldrene er ikke fornøyd med manglende gehør fra BYM ad 

trafikksikkerhetstiltak på skoleveien og ønsker at skolen også skal presse på 

o Fau har kartlagt hvilke fotballbaner som finnes tilgjengelig og en redegjørelse 

kommer 

o Fau reagere på manglende kommunikasjon rundt bytte av kontaktlærere generelt 

og en klasse spesielt, og ber om en redegjørelse fra ledelsen. Se redegjørelse under 

ev. 

 

Sak 43/18 Nytt fra elevrådet 

o Etterlyser lokaler til kanonballturnering (rektor er i dialog med Skur 13) 

o Opplever ustabilt tråløst nettverk 

o Elevrådets eget bordtennisbord er installert i skolegården til stor glede for elevene. 

 

Sak 44/18 Eventuelt 

 

For å sikre både kontinuitet og faglig god kvalitet i et forholdvis nyutdannet personale ønsker ledelsen følgende 

struktur for kontaktlærerbytter, de neste årene;  

1A - A 1B-B Det er viktig at det utvikles god kompetanse i begynneropplæringen og derfor settes 

team 1.kl. sammen av en fra forrige års 4. kl. og en fra forrige års 2. kl. Egen 

spesialpedagog på 1 og 2. klasse 

2A- A 2B-B Kontaktlærerne fra 1. kl. følger klassene 

3A- A 3B-C På team 3.kl settes en av lærerne fra forrige års 4. trinn inn som kontaktlærer, for å sikre 

god faglighet de to neste årene 

4A-A 3B-C Kontaktlærerne fra 3. kl. følger klassene 

5A-D 5A-E Begge klassene får nye kontaktlærere , som følger elevene ut 7. klasse 

6A-D 6A-E  

7A-D 7A-E  

Med forbehold om at lærere slutter, blir syke, har behov for permisjon etc. 

 

 

 

Oslo    /    -18 

 

Bård Standal     Merete Hansen 

Driftsstyreleder     Rektor/ Sekretær  


