
 

 

PROTOKOLL  

fra møte i driftsstyret ved Skøyen skole 

 

Dato: Mandag 18.06.2018 

Møtested: Skøyen skole  

 

Tilstede: Gunvor Bay, Rune Slettum, Marie Kroken, Gunnar Carelius, Vegard Nore, Andreas 

Skjørestad, Karoline Øyhus 

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

 

Sak 29/18 Skolemiljøutvalg – fysisk og psykisk arbeidsmiljø  

  v/elevrådsleder Stella Edlund Sneve og nestleder Amalie Mcleod 

 

Stella og Amalie la fram tall fra elevundersøkelsen. Den viser gode tall, men en mobbet er en 

for mye. Elevrådslederne har vært rundt i 5.-7. klasse og lagt fram tall fra undersøkelsen. 

Deretter har elevene diskutert, og elevrådet har komme fram til følgende resultat: 

Antimobbearbeid 

 

"På Skøyen vil vi ha det mobbefritt, det vil varme hjertet ditt!" 

I praksis betyr dette at: 

-      Vi inkluder alle i leken, spesielt de vi tror ikke har det så bra 

-   Vi ser oss rundt, og sier stopp dersom vi ser noe som ikke er greit!  

-      Vi bruker meglerne og snakker sammen. 

-         Vi sier ifra til en voksen eller megler dersom vi ser at noen er utafor. 

-         Vi bruker og husker "Den gyldne regel", og gjør mot andre det vi vil at andre skal 

gjøre mot oss. 

Nettvett 

- Vi snakker ikke eller avtaler ikke møte med noen vi ikke kjenner, og spør voksne om 

råd 

- Vi forholder oss til aldersgrenser på sosiale medier 

- Vi holder personlig informasjon og passord hemmelig 

- Vi spør om lov til dersom vi ønsker å ta bilde og/eller dele bilder av andre. 
 

Foreldreundersøkelsen har rimelig like tall som elevundersøkelsen. Den har i år gått litt ned 

når det gjelder foreldrenes oppfattelse av hva skolen gjør når den oppdager mobbing. 

 

Dette skoleåret har vi hatt mange voldsrapporter fra lærere. Det er to gjengangere med 

spesialpedagogiske behov som står for det meste av dette. UDEs ressursgruppe har vært inne 

på saken. Vi har hatt kurs for de ansatte for at de skal takle denne situasjonen. 
 

Sak 30/18 Orientering fra Elevrådet v/leder og nestleder 

Det elevrådet har gjort: 

• Gullkosten.  

• Karneval. Dommere. Ryddet. Arrangert. Neste år vil man legge til rette 

slik at vinnere kan kåres før karnevalet er over  

Leder/nestleder: 

• 17.mai-tale 

• Ledet fellessamlinger med ord om antimobbing, snøregler mm 

 

 

Sak 31/18 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23.04.18 

  Godkjent 

 

Sak 32/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden. 



Godkjent 

 

Sak 33/18  Skolens regnskap pr. 31.05.18 

Vedtak: Regnskap pr. 31.05.2018 tas til etterretning.  

 

Sak 34/18 Aktivitetsskolens regnskap pr. 31.05.2018 

Her ser Driftsstyret at en bedre periodisering ville gjort regnskapet riktigere. 

Nå fremkommer en stor minus iom at mange elever slutter i mai og juni 

 Vedtak: Regnskap 31.05.2018 tas til etterretning. 

 

Sak 35/18 Fag- og timefordeling 

Skolen vi nå at Mat og helse gjennomføres på trinn 5, da kan vi opprettholde 

bruk av basisgrupper også på trinn 5. 

Vedtak: Driftsstyret vedtar skolens forslag til ny fag- og timefordeling  

 

Sak 36/18 Informasjonssaker 

• Høringsuttalelse på skolebehovsplanen. Den er sendt og vektlegger 

viktighetene av et godt tilbud fram til Hoff skole står ferdig i 2023. Den 

stiller seg også kritisk til at våre elever splittes ved at to klasser går til Hoff 

og to til Majorstuen når de starter på Ungdomsskolen. 

• Ny halvårsvurdering. Fom høst 2018 vil halvårsvurderingen foregå 

muntlig. Dette vil skje ved at elever, foreldre og lærere forholder seg til et 

felles skjema, og ender opp i en utviklingssamtale der oppsummering og 

veien videre blir tema. 

• Foreldreundersøkelsen. Se sak 29/18 

• Kartleggingsresultater. Våren 2018 har vi gjennomført statlige 

kartleggingsprøver i lesing og regning for 1.-3.trinn og engelsk på trinn 3. 

Greie resultater, engelsk på trinn 3 må det jobbes med. 

• Oppfølging av Strategisk plan. Overskriften er "Det hele mennesket leser 

og skriver i en lærende organisasjon." Vi jobber fortløpende etter dette 

prinsippet. Ny generell del av læreplanen ivaretar det hele mennesket, vi 

følger opp vår leseplan og skal ha klasselesekurs for alle trinn fra høstferien 

og utover. Skriveplan legges inn i leseplan. En lærende organisasjon 

ivaretas gjennom lesson study, der lærerne følger opp hverandre.  

• Våren på Skøyen skole har i tillegg til den faglige hverdagen bestått av 

avskjedsmiddag som 6. klasse lager for 7. klasse, Vigelandsuke, Driblern, Ti-

kamp og svømming på Frognerbadet. Høsten 2018 skal 3. trinn ha svømming på 

Vestkantbadet.  

Sak 37/18 Eventuelt 

• 1. møtedato til høsten blir 17. september 

 

 

__________________________________  _________________________________ 

 

leder       sekretær, rektor 


