
 

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

 Ellingsrud skole 
  

 

 
 

 

    

Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 28 70 50 Org.nr.: 974590530 
Ellingsrud skole Edvards Munchsvei 55 Telefaks: 23 28 70 51  

 1063 OSLO   

 Postadresse: ellingsrud@ude.oslo.kommune.no  
 Postboks 83 Ellingsrud, 1006 

OSLO 

ellingsrud.osloskolen.no  

 

Møtereferat 

 

 

Til stede: Assad M.Nasir, Knut Erik Nilsen, Heidi Häfner, Hilde Eikanger, Helen Knoph 

(vara), Poorani Ganeshamoorthy, Freedoon Asif, Nina Bordewich 

Forfall: Grethe Østhell, Bente Vastad 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Ellingsrud skole, personalrommet 

Møtetid: 18.09.2018 – kl.17.30 

Referent:  Nina Bordewich 

Telefon: 23 28 70 50 

  

  

  

Neste møte: 17.01.2019 kl.17.30 
 

 

Referat fra driftsstyremøtet 22.11.2018 
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Godkjenning av referat og innkalling. 

Referat og innkalling godkjent. 

 

Melding av saker til eventuelt. 

Møteplan for våren  

Besøk av byråden 
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Økonomi 

Rektor redegjorde for et merforbruk som nå er på over 900 000,- Det er en urovekkende 

situasjon som skal følges nøye opp. Rektor vurderer kontakt med økonomiavdelingen i 

etaten for hjelp til analyse. Driftsstyret skal holdes orientert, og det skal eventuelt avholdes 

et nytt møte i desember. Skolen har ikke tidligere vært i en slik situasjon, og det er svært 

ugunstig å måtte dra med seg et stort merforbruk over til neste budsjettår. 
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Resultater - nasjonale prøver 

Resultatene viser at skolen gjør en meget god jobb med å heve elevenes nivå i 

lesing. Det er ikke samme framgang i regning fra 8. til 9.  

Driftsstyret påpeker viktigheten av å ha fokus på regning framover og dette må 

være tydeliggjort i strategisk plan.  

Det ble redegjort for hvordan skolen følger opp NP gjennom analysemøter med 

barneskolene og tiltak rette mot enkeltelever. Viktig at alle fag tar ansvar for 

elevenes utvikling av regneferdigheter..  
 

  



2 

 

31/18 

 
Resultater – foreldreundersøkelsen 

Resultatene var sendt ut på forhånd. Disse viser framgang på mange punkter 

sammenlignet med 2017, og resultatene må sies å vær gode. Det hadde vært 

ønskelig med større deltakelse. Selv om denne var noe høyere enn i fjor. Skolen 

kan bidra med å oppfordre til deltakelse og eventuelt legge til rette for veiledning 

på skolen. FAU bør også involvere seg. Resultatene skal legges fram der. 
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Informasjon om rehabilitering og nybygg – status og framdrift. 

Velge deltakere til brukergruppe 

Tidligere i høst fikk rektor framlagt en første utkast til utforming av utbygging og nybygg. 

Utkastet bar preg av flere lettvinte og dårlige løsninger. Det er også en utfordring at 

byantikvarens prinsipper for verning virker begrensende på utformingen av et godt 

skolebygg for elevene. Rektor har sendt inn en rapport til prosjektleder der ledelsens 

tydeliggjør hva vi mener bør være viktige prioriteringer i det videre arbeidet. Denne 

rapporten har medført større endringer i planene, bl.a. ny utredning for å få annen 

plassering av nybygg. Dette for å hindre at skolens uteområde skal bli ytterligere forringet. 

Nye planer vil medføre en omreguleringsprosess og vil derfor forsinke oppstart. 

Sannsynlig oppstart høst 2020. 

Det skal avholdes møter med brukergruppen i mars, april og mai. 

Assad Mohammed Nasir ble valgt til representant fra DS 
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Budsjett 2019 – kort redegjørelse av byrådets budsjettforslag 

Presentasjon er sendt ut. Kort redegjørelse for noen punkter fra rektor. Signalene er større 

grunnbevilgning ut til skolene 
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Informasjon om U22 

 Økonomiske bevilgninger: Det er søkt om og innvilget ekstra midler, i overkant 

av 400 000, til tiltak som skal fremme trivsel, trygghet og motivasjon.  

 Annet: Det jobbes systematisk med oppfølging av fravær. 

Det blir viktig å synliggjøre tiltakene i strategisk plan. 
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Eventuelt 

 

Vårens møtedatoer: 17.01, 14.03, 23.05 og eventuelt 19.06 (hvis behov) 

 

 


