
 

 

PROTOKOLL  

fra møtet i driftsstyret ved Skøyen skole 

 

Dato: Mandag 14.01.2019 

Møtested: Skøyen skole  

Tilstede: Gunvor Bay, Espen Leknes, Lars-Gunnar Hovde, Karoline Øyhus, Gunnar Carelius, 

Nicolas Jey Wong, Anne Skatvedt 

Fra skolens ledelse: assisterende rektor Martin Kalvø, rektor Anne Helga Jarnholt 

 

Sak 01/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Godkjent. 

 

Sak 02/19 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 26.11.18 

  Godkjent.  

 

Sak 03/19 Valg og konstituering av nytt Driftsstyre  

Espen Leknes er innstilt fra FAU for to år. Vi mangler to vara fra foreldene.  

Lars-Gunnar Hovde er innstilt fra de ansatte for to år. Gunvor Bay ble valgt 

som leder av Driftsstyret. 

Driftsstyret ble konstituert. 

 

Sak 04/19 Strategisk plan for 2019-2022 

Årets overskrift er "Vi tar vare på hverandre og lærer i en digital hverdag. 

Driftsstyret godtok måltallene som sier 60% på nivå 3 på nasjonale prøver.  

Driftsstyret tok Strategisk plan for 2019-2022 til orientering 

 

Sak 05/19 Budsjett for skolen 2019 

▪ Driftsstyret tok skolens forslag til budsjett for undervisning til 

orientering 

▪ Driftsstyret tok skolens forslag til budsjett for bygg/transport til 

orientering 

▪ Driftsstyret delegerte økonomifullmakten for daglig drift til rektor 

 

Sak 06/19 Budsjett for Aktivitetsskolen 2019 

Regnskapet for 2018 viser underskudd. Dette dekker vi med litt lavere 

lønnsbudsjett og en høyere inntekt pga flere barn.  

  Driftsstyret tok Aktivitetsskolens forslag til budsjett til orientering 

 

Sak 08/19 Informasjonssaker 

- Resultater fra elevundersøkelsen. Jevnt over gode tall. Elevrådsstyret vil 

analysere resultatet med u.insp. og formidle det til skolens elever. Mobbing 

litt opp. 4,9 % av våre elever opplever mobbing. Vi ligger fortsatt lavt i 

forhold til Norgessnittet, og langt under 6% som er kritisk grense i Oslo. 

Men en mobbet er en for mye. Vi har nulltoleranse på dette punktet 

- Resultater fra nasjonale prøver. Gode tall for våre elever. Vi går litt 

tilbake på engelsk, fram på lesing og regning.  

o Regning:  66% nivå 3/3% nivå 1 

o Lesing: 51% nivå 3/7% nivå 1 

o Engelsk: 41% nivå 3/10% nivå 1 

 

Sak 09/19 Eventuelt 

  Møtedatoer vår: 11.03, 29.04, 27.05 

 

__________________________________  _________________________________ 

leder       sekretær, rektor 


