
 

 

PROTOKOLL  

fra møte i driftsstyret ved Skøyen skole 

 

Dato: Mandag 0.03.2018 

Møtested: Skøyen skole  

 

Tilstede: Gunvor Bay, Rune Slettum,  Karoline Øyhus, Lars-Gunnar Hovde, Vegard Nore, 

Marie Kroken, Annye Skarstein 

Fra Aktivitetsskolen: Tone Marie Trollbu 

Fra skolens ledelse: fungerende assisterende rektor Tom Nordby, rektor Anne Helga Jarnholt 

 

Sak 10/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Godkjent 

 

Sak 11/18 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.01.2018 

  Godkjent 

 

Sak 12/18 Godkjenning av Strategisk plan 2018-21 

  Vedtak: Driftsstyret vedtar Strategisk plan for 2018-21 

 

Sak 13/18 Godkjenning av Budsjett for skolen 2018 

  Vedtak: 

• Driftsstyret vedtar skolens forslag til budsjett for undervisning 

• Driftsstyret vedtar skolens forslag til budsjett for bygg 

• Driftsstyret delegerer økonomifullmakten for daglig drift til rektor 

• Driftsstyret ser med bekymring på at et PPT-definert behov for fem 

hele stillinger må dekkes fra ordinært budsjett. 

 

Sak 14/18 Skolens årsregnskap pr. 31.12.17 med Fullstendighetserklæring 

Vedtak: Årsregnskap med rapport og Fullstendighetserklæring tas til 

etterretning. Skolens mindreforbruk brukes til lønnsmidler i 2018  

 

Sak 15/18 Aktivitetsskolens årsregnskap pr. 31.12.17 med Fullstendighetserklæring 

Vedtak: Årsregnskap med rapport og Fullstendighetserklæring tas til 

etterretning.  

AKS sitt merforbruk spares inn ved at AKS for 3. og 4. klasse slås sammen. 

SuperAKS sitt tilbud kan allikevel opprettholdes ved kurs kun for 4.klassinger. 

 

Sak 16/18 Skolens regnskap pr. 31.01.18 

Skolens regnskap viser et underskudd på 395 000,-. Dette vil i beste fall bli 

dekket opp av statlig satsing på økt lærertetthet. Driftsstyret vil følge tett 

utviklingen her. Samme bekymring her som beskrevet under pkt. 13/18 

Regnskapet pr. 31.01.2017 tas til etterretning. 

 

Sak 17/18 Aktivitetsskolens regnskap pr. 31.01.17 

AKS sitt regnskap viser et underskudd på kr 92 000,-. Det vil bli dekket opp av 

mindre lønnsutgifter. 

Driftsstyret ønsker at man sjekker grunn til oppsigelser.  

FAU kan søke om midler fra Gjensidigestiftelsen til utstyr til kurs som foto, 

koding, skøytepris el.l. Tone får forslag til søknad fra Lars-Gunnar. 

  Regnskapet pr. 31.01.2018 tas til etterretning. 

 

Sak 18/18 Informasjonssaker 

- Det skal gjennomføres en foreldreundersøkelse i Oslo i mars. Denne er 

laget med utgangspunkt i Udirs foreldreundersøkelse. Alle foreldre får 



anledning til å delta. Vi ønsker tilbakemelding for å bli bedre. Fjorårets 

undersøkelse viste gode tall.  

- Presentasjonsbrosjyren for Skøyen skole 2018 ble delt ut og gjennomgått. 

Neste år ønsker man at samarbeidshjul hjem/skole skal med 

- Høring om nytt ordensreglement. Vi tar høringen til etterretning. Neste DS 

ser vi Skøyen skole udiskutable regler, og vedtar skolens ordensreglement.  

- Skolebehovsplan for perioden 2019-2028 er sendt ut på høring. Frist for 

uttalelse er 24. mai. Dette vil bli tema på neste DS-møte 23. april. Vi er nok 

en gang bekymret over ungdomsskolens kapasitet i vårt området. 

Sak 19/18  Eventuelt 

  Driftsstyret vedtok Aktivitetsskolens forslag til budsjett for 2018 

 

__________________________________  _________________________________ 

 

leder       sekretær, rektor 


