
 

 

PROTOKOLL  

fra møtet i driftsstyret ved Skøyen skole 

 

Dato: Mandag 15.01.2018 

Møtested: Skøyen skole  

Tilstede: Gunvor Bay, Rune Slettum, Andreas Skjørestad, Karoline Øyhus, Gunnar Carelius, 

Marie Kroken, Anny Skarstein 

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

 

Sak 01/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Godkjent. 

 

Sak 02/18 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 27.11.17 

  Godkjent.  

 

Sak 03/18 Valg og konstituering av nytt Driftsstyre  

Gunvor Bay er innstilt fra FAU for to år. Erik Villum er innstilt som vara fra 

FAU for to år. Karoline Øyhus er innstilt fra de ansatte for to år. Lars-Gunnar 

Hovde er innstilt som vara fra de ansatte for to år. Gunvor Bay ble valgt som 

leder av Driftsstyret 

Driftsstyret ble konstituert. 

 

Sak 04/18 Strategisk plan for 2018-2021 

Årets overskrift er "Det hele mennesket leser og skriver i en lærende 

organisasjon". Driftsstyret godtok måltallene som sier 60% på nivå 3 på 

nasjonale prøver. De mener dette er realistisk, men dog ambisiøst  

Driftsstyret tok Strategisk plan for 2018-2021 til orientering 

 

Sak 05/18 Budsjett for skolen 2018 

▪ 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 06/18 Budsjett for Aktivitetsskolen 2018 

Regnskapet for 2017 viser underskudd. Dette dekker vi ved permisjoner og 

mindre vikarbruk 

  Driftsstyret tok Aktivitetsskolens forslag til budsjett til orientering 

 

Sak 07/18 Endelig vedtak av budsjett og strategisk plan 

Vedtak: Driftsstyreleder vedtar dette på vegne av Driftsstyret når endelige tall 

foreligger. Dersom det blir store endringer i tildeling, innkalles til nytt møte 

 

Sak 08/18 Informasjonssaker 

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

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

litt opp. 3,1 % av våre elever opplever mobbing. Vi ligger fortsatt lavt i 

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

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

 

Sak 09/18 Eventuelt 

- Rektor søker om økt lønn til driftsleder. 

Vedtak: Driftsstyret stiller seg positive til dette, og understreker  

driftsleders faglige og sosiale bidrag til elevgruppen på Skøyen skole. Hans 

iver, væremåte og innsatsvilje er forbilledlig for voksne og barn. Det at han 



nå tar initiativ til at skolen blir lærlingebedrift kan hindre frafall og gir gode 

signaler til omgivelsene. Dette finnes det penger til i budsjettet 

 

 

__________________________________  _________________________________ 

leder       sekretær, rektor 


