
 

 

PROTOKOLL  

fra møte i driftsstyret ved Skøyen skole 

 

Dato: Mandag 27.05.2019 

Møtested: Skøyen skole  

 

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

Gunnar Carelius 

Fra skolens ledelse: rektor Anne Helga Jarnholt 

 

Sak 25/19 Skolemiljøutvalg – fysisk og psykisk arbeidsmiljø 

Elevrådslederne la fram Elevundersøkelsen som viser at elevene på Skøyen 

trives, er motiverte og at de opplever lite mobbing. Elevrådslederne la fram en 

presentasjon som de har vært rundt med i basisgruppene. Der har de vist til tall 

og bedt gruppene diskuterer videre rundt følgende spørsmål/utsagn: 

#Hva kan du gjøre for at alle skal trives på skolen? 

#Hva kan vi, sammen gjøre for at alle skal like å gå på skolen? 

#Vi må sammen gjøre alt vi kan for at alle på Skøyen skole har det bra – hver 

dag! 

 

Videre mener elevrådslederne at vi har gode tall fordi  

- vi er organisert i basisgrupper, trio og bruker læringspartner' 

- alle blir kjent med alle 

- skolen har også elevmeglere, og det fungerer godt 

- det er organisert vennegrupper  

- lærerne følger opp friminutt med lekegrupper, og spør om alle har noen å 

leke med neste friminutt 

- det ikke er høy terskel for å si i fra  

- vi har fadderordning 

- leker på tvers med Ti-kamp og Driblern 

 

Rektor melder om økt grad av vold og trusler fra de yngre elevene mot 

ansatte. Dette er de ansatte opplært til å melde, og vi har et høyt antall 

hendelser. Det er få elever som utøver dette mot noen av de ansatte. Men det er 

gjentakende. 

Arbeidstilsynet har hatt tilsyn. De har pålagt oss å foreta en jevnlig 

risikovurdering, gjentatt opplæring og avsluttende oppfølging av de som blir 

utsatt for vold.  

 

Skolen har god erfaring med bruk av miljøterapeut, og vil nå ansette en til.  

 

Sak 26/19 Orientering fra elevrådets arbeid v/leder Maud-Victoria Massicard og 

nestleder Kaspar Varslot Stave 

   Elevrådet organiserer karneval med felles utkledning for hver basisgruppe. 

De har ansvar for FN-dagen i hallen, og er stolte fordi vi år doblet 

innsamlingssummen til Barnehjemmet vårt i Nepal. 

De påvirker gjennom elevrådet og har sørget for  

- at biblioteket er åpent to storefri i uka 

- at skolen blir ryddigere ved at elevrådsrepresentanter inspiserer og deler ut 

gullkost 

- å følge opp nettvett og skolens motto "På Skøyen er det mobbefritt. Det vil 

varme hjertet ditt" 

- opptegning av paradis og ballbane i skolegården 

- skjerpet tid til spising 

 

 



Sak 27/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Godkjent 

 

Sak 28/19 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 29.04.2019 

  Godkjent 

 

Sak 29/19 Skolens regnskap og tertialrapport  pr. 30.04.2019 

Vedtak: Regnskap pr. 30.04.2019 tas til etterretning.  

 

Sak 30/19 Aktivitetsskolens regnskap og tertialrapportierng pr. 30.04.2019 

 Vedtak: Regnskap pr. 30.04..2018 tas til etterretning 

 

Sak 31/19 Informasjonssaker 

Vellykket avskjedsmiddag for 7. klasse arrangert av 6. klasseelever 

 

Sak 32/19 Eventuelt 

1. møtedato høst er mandag 16. september 

 

 

 

 

__________________________________  _________________________________ 

 

leder       sekretær, rektor 


