
 

 

PROTOKOLL  

fra møte i driftsstyret ved Skøyen skole 

 

Dato: Mandag 29.04.2019 

Møtested: Skøyen skole  

 

Tilstede: Gunvor Bay, Espen Leknes,  Karoline Øyhus, Katrine Herland, Anne Skatvedt, 

Gunnar Carelius 

Fra skolens ledelse: rektor Anne Helga Jarnholt, ass.rektor Martin Kalvø 

 

Sak 17/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Godkjent 

 

Sak 18/19 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 11.03.2019 

  Godkjent 

 

Sak 19/19 Skolens regnskap pr. 31.03.2019 

Vedtak: Regnskap pr. 31.03.2019 tas til etterretning.  

 

Sak 20/19 Aktivitetsskolens regnskap pr. 31.03.2019 

 Vedtak: Regnskap pr. 31.03.2018 tas til etterretning 

 

Sak 21/19 Skoleovertakelse og studietur for personalet januar/februar 2020 

Skolen flytter valgdagsfri til en fredag i januar/februar, og lager turdag for 

elevene på valgdagen.  

Foreldrene har skoleovertakelse torsdagen før elevens frifredag på nyåret.  

Da får lærerne to dager til å legge nye læreplaner. Grunnen til at dette må 

legges så langt ut i skoleåret, er at at den nye læreplanen ikke er klar før i 

november. 

Vedtak:  

- foreldrene har skoleovertakelse en torsdag i januar/februar 

- det gjennomføres seminar for de ansatte med bortreise i januar/februar 

2020 

. 

Sak 22/19 Rekkefølge varamedlemmer i Driftsstyret 

  Følgende står i Reglement for Driftsstyrene i Oslo: 

"Varamedlemmer i driftsstyrene er ikke personlige. Varamedlemmene rangeres 

slik at det varamedlem som står øverst innen hver gruppe, møter først." 

Med bakgrunn i dette reglementet oppnevnes rekkefølge for varamedlemmene.  

Driftsstyret vedtok følgende: 

Driftsstyremedlemmene tar selv kontakt med vara dersom de ikke kan møte. 

De gir beskjed til Anne Helga når de har fått en vara til å møte 

Anne Skatvedt melder til Per Hansen 

Nicolas Wong melder til Ingrid Hopp 

Gunnar Carelius melder til Malmfrid 

Gunvor Bay melder til Erik Villum 

Espen Leknes melder til Are Johan Berstad 

De ansatte melder innad på huset til Katrine Herland eller Ellen Svendsby 

 

Sak 23/19 Informasjonssaker 

- Foreldreundersøkelsen. 55,3% av foreldrene har svart. Gode resultater 

med snitt på 4,3. Ingen signifikant forskjell fra tallene til Oslo Kommune 

eller fjorårets tall fra Skøyen 

- Statlige kartleggingsprøver bekrefter det vi allerede vet om hvem som 

strever og trenger ekstra tilrettelegging. Vi følger opp med intensive kurs i 

helhetslesning og Stenbråtenmetoden. 



- Planleggingsdager i Aktivitetsskolen 2019/20. Slike planleggingsdager er 

nå vedtatt i nye vedtekter. Disse avholdes siste fredag i lærernes 

planleggingsuke(16. august) og fredag etter Kristi Himmelfartsdag 

- Informasjon om kapasitet for Ungdomstrinnet. Alle våre elever får plass 

på Majorstuen skole fram til Hoff skole står ferdig i 2024. Det vil bli 

innleid lokaler i nærhetene av Majorstuen skole. Når elevene starter på 

Hoff vil de  bli delt i to. Halvparten til Majorstuen og halvparten til Hoff.  

Det vil da bli høring om nye inntaksgrenser. 

- Orientering om neste skoleår – elever, ansatte, oppstart. Alle elever 

som sogner til skolen på 1. trinn har fått plass. 12 elever er henvist fra 

Ruseløkka og Vinderen. Ikke alle skolebyttesøkere får plass, de får 

endelige vedtak etter 5. mai. De fleste lærere er på plass. Ledelsen utvides 

med en undervisningsinspektør 

- Våraktiviteter som Vigelandsuke, middag for 7. trinn, Driblern og 

tikamp. Alt er i rute, og vi gleder oss 

 

Sak 24/19 Eventuelt 

  Strategisk plan. Punktene ble gjennomgått og man konkluderte med at man er 

  godt i gang. 

Neste møte er 27. mai. Driftsstyreleder og sekretær vurderer om dette er et 

nødvendig møte når vi nærmer oss. 

 

 

 

 

 

__________________________________  _________________________________ 

 

leder       sekretær, rektor 


