
PROTOKOLL  

fra møte i driftsstyret ved Skøyen skole 

Dato: Mandag 17.09.2018 

Møtested: Skøyen skole  

 

Tilstede: Rune Slettum, Gunvor Bay, Gunnar Carelius, Vegard Nore, Anny Skarstein, 

Andreas Skjørestad, Lars Gunnar Hovde 

Fra skolens ledelse: rektor Anne Helga Jarnholt, ass.rek. Martin Kalvø, AKS-koordinator 

Christine Mohn 

 

Sak 38/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Godkjent 

 

Sak 39/18 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 18.06.18 

  Godkjent  

 

Sak 40/18 Skolens regnskap og tertialrapportering pr. 31.08.18 

Vedtak: Regnskapet og tertialrapportering pr. 31.08.18 tas til etterretning  

 

Sak 41/18 Aktivitetsskolens regnskap og tertialrapportering pr. 31.08.18 

Vedtak: Regnskapet og tertialrapportering pr. 31.08.18 tas til etterretning 

 

Sak 42/18 Aktivitetsskolen 

  Deltidsplasser i AKS: 

Vedtak: Aktivitetsskolen Skøyen har inntil 55 deltidsplasser. Deltidsplassene 

er ikke lenger forbeholdt spesielle trinn   

Informasjon og brukerundersøkelsen i AKS 

Gode tall og stor framgang fra 2016. Resultatet legges ut på skolens 

hjemmeside 

Ny forskrift for AKS gir anledning til 2 planleggingsdager. Disse blir for 

inneværende skoleår 17. august og fredag 31. mai(etter Kristi Himmelfarts dag) 

 

Sak 43/18 Nytt ordensreglement i Oslo Kommune 

Vedtak: Driftsstyret opprettholder skolens 6 udiskutable regler, og endrer 

utdyping av reglene slik at de samsvarer med nytt ordensreglement  

 

Sak 44/18 Informasjonssaker 

- Oppstart. God oppstart på alle trinn og på AKS. Spesielt vellykket med 

egen kontaktperson når 1. klassingene starter på AKS. 

- Undervisningsinspektør Tone Trollebu har sluttet. Ass.rektor Martin 

Kalvø har nå det pedagogiske ansvaret. 

- Uke 38 er trivselsuke på hele skolen. Mottoet er "Alle er med". Vi bruker 

pedagogisk opplegg fra TV-aksjonen "Ingen utenfor", og danser Blime-

dansen med fadderelevene. 

- Seminar høst 2018. Vi drar fredag 23. november og skal lære mer om 

psykisk helse 

- Satsningsområder FAU framover. I tillegg til tidligere grupper bør de 

invitere Mobbeombudet til et stort foreldremøte. En gruppe bør også ta 

ansvar for å ajourføre innhold på hjemmesiden. De kan sende stoff til vår 

IKT-ansvarlige 

 

Sak 45/18 Eventuelt 

- Driftsstyremøter høsten 2018 er 29. oktober og 26. november.  

 

 



__________________________________  _________________________________ 

leder       sekretær/rektor 

 

 

 


