
PROTOKOLL  

fra møte i driftsstyret ved Skøyen skole 

 

Dato: Mandag 27.11.17 

Møtested: Skøyen skole  

 

Tilstede: Gunvor Bay, Rune Slettum, Marie Kroken, Vegard Nore, Anny Skarstein, Andreas 

Skjørestad, Karoline Øyhus 

Fra skolens ledelse: kontorleder AKS Christine Mohn, ass.rektor Martin Kalvø, rektor Anne 

Helga Jarnholt 

 

Sak 54-55/18   Skolemiljøutvalg – fysisk og psykisk arbeidsmiljø/Orientering fra 

elevrådet 

 

Elevrådet v/leder Maud-Victoria Massicard og nestleder Kaspar Varslot Stave sa følgende: 

 

• Vi har masse å tilby på når man leker ute. Vi har to fotballbaner, en sandkasse, tre 
klatrestativ en huske, ballvegger og akebakker og døballbaner. Vi har masse plass å leke 
på og det er noe for alle. Det er et fantastisk sted å være ute på.  

• Hvis noen krangler har vi noen elever som vi kaller meglere på 7. trinn. De går rundt i 
friminuttet og hjelper hvis noen ikke har noe å leke med og løser opp i krangler. I 6 klasse 
lærer man litt om hvordan det er å være megler og senere kan man søke om å bli megler. 
Det er kun ti stykker som kan bli meglere. De som bli valgt for noen flere kurs og for gå 
med de som er meglerne da.  

• Vi har også noe som blir kalt dribler`n og er en fotballturnering for de som vil. Det er ikke 
alle som liker å spille fotball så de for et annet alternativ som heter tikamp. lagene 
er blandet fra forskjellige trinn og de som vinner for en pokal.   

• Hvert år samler vi penger til barnehjemmet i Nepal ved å jobbe hjemme eller å selge ting 
man har laget selv. I år har vi klart å doble summen vi fikk i fjor. Elevene jobbet inn over 
43 000,-. 

• Minst sju samlinger i hallen i løpet av året. 
Eks. FN-dagen markerte vi i hallen og sang forskjellige sanger og var rause mot hverandre.  

• Gullkosten er en slags konkurranse, de som har den mest ryddige gangen vinner og for 
en valgfri time. Det er elevråds representantene som går rundt å sjekker gangene. Målet 
med dette er å få en ryddig skole  

•  Nettvettsuke. Klassens time. 

• Vi har store klasserom, med tilgang på ordbøker og PC o.s.v 
• Biblioteket er åpent om morgen. Det er elever fra trinn 5 og opp som jobber med å levere 

og levere bøker. Har bøker for store og små, på engelsk og norsk  

Rektor fortalte at misbruk av nett er det området som forårsaker dårligst psykososialt miljø. 

Skolen bruker mye tid til å rydde opp i misbruk av snapchat, sending av intime bilder og 

dårlige meldinger. Dette til tross for at elevrådet har vedtatt klare regler på dette. De ser slik 

ut: 

- Vi snakker ikke eller avtaler ikke møte med noen vi ikke kjenner, og spør voksne om 

råd 

- Vi forholder oss til aldersgrenser på sosiale medier 

- Vi holder personlig informasjon og passord hemmelig 

- Vi spør om lov til dersom vi ønsker å ta bilde og/eller dele bilder av andre 

Det er forbudt å bruke mobil når man er inne på skolens område. Hele skolen hadde 

nettvettsuke i uke 46. 

 

 



Sak 56/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Godkjent 

 

Sak 57/18 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 19.10.18 

  Godkjent  

 

Sak 58/18 Skolens regnskap pr. 31.10.18 

Regnskapet til skolen er godt. Etter innkjøp av ipads vil det nok gå litt i minus. 

Dette dekkes opp av tilskudd på kr 550 000,- for neste år.  

  Vedtak:  Regnskapet pr. 31.10.18 tas til etterretning. 

 

Sak 59/18 Aktivitetsskolens regnskap pr 31.10.18 

Regnskapet på AKS viser kr 400 000,- i underskudd. Dette skyldes bl.a.for 

liten innbetaling i august.  

Penger må spares inn ved naturlig nedbemanning.  

Vedtak: Regnskapet pr. 31.10.18 tas til etterretning.  

 

Sak 60/18 Strategisk plan 2019 

Vi spisser neste års strategiske plan og satser på følgende:  

• Vi utvikler og sikrer en god lese- og skriveplan 

• Vi innfører nettbrett for økt læring og motivasjon blant elevene 

• Vi innfører menneskelige karaktertrekk innenfor skoleårets sju 

perioder, og involverer elevstemmen i dette arbeidet. 

• Vi vil sikre kvaliteten på aktivitetstilbudet i AKS og rekruttere og 

beholde kompetente ressurspersoner  

    

Sak 61/18 Kapasitet på ungdomstrinnet 

Fom 2020 til ny skole på Hoff står ferdig i 2023, er det ikke plass til alle våre 

elever på Majorstuen skole på ungdomstrinnet. Avdeling for skoleanlegg i 

UDA skal jobbe for å utvide kapasiteten. Skøyen v/rektor har sendt et brev med 

bekymring. Vi har fått svar om at dette følges opp. Driftsstyret ønsker at dette 

brevet skal videresendes til bydelene Frogner og Ullern. 

 

 

Sak 62/18 Informasjonssaker 

- Nettvett. Se sak 54  

- Seminar om psykisk helse. Dette inspirerte og gav påfyll til et allerede 

godt arbeid innenfor temaet. Kursholder fra Voksne for barn, opplevde oss 

som dyktige og engasjerte på området. 

- Barnehjernevernet. Dette er et område som prioriteres politisk fra 

Bystyret. I korte trekk går det ut på at alle instanser samarbeider helhetlig 

rundt barna. 

- FN-dagen og innsamling til Children of the Universe. Elevene våre har 

jobbet inn over 43 000,- i år. 

- Hvorfor det? er et foreldredrevet prosjekt som gir elevene mulighet til å 

forske. Utstilling gjennomført 17. november. Dersom elever ikke har råd til 

å delta må Skøyen skoles venner dekke deres deltakeravgift. 

 

Sak 63/18 Eventuelt 

Første møtedato vår 2019 blir 14.01.  

 

 

_________________________________  _________________________________ 

leder       sekretær/rektor 


