
 

 

PROTOKOLL  

fra møtet i driftsstyret ved Skøyen skole 

 

Dato: Mandag 18.01.21 

Møtested: Skøyen skole, 

Tilstede: Gunvor Bay, Silje Burud Lofthus, Ellen Svendsby, Anne Skatvedt, Janne 

Schønheyder, Sara Juriks 

Fra skolens ledelse: ass.rektor Martin Kalvø, AKS-leder Christine Moht og rektor Anne Helga 

Jarnholt 

 

Sak 01/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Godkjent. 

 

Sak 02/21 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30.11.20 

  Godkjent.  

 

Sak 03/21 Valg og konstituering av nytt Driftsstyre  

Espen Leknes er reinnstilt fra FAU for to år. 

Silje Burud Lofthus er innstilt fra de ansatte for to år.  

Gunvor Bay ble valgt som leder av Driftsstyret. 

Driftsstyret ble konstituert. 

 

Sak 04/21 Strategisk plan for 2021-2024 

Årets overskrift er "Vi utforsker kritisk med vett, nett og brett"  

Driftsstyret ble orientert om kortversjon av Strategisk plan for 2021-2024 

og gir DS-leder fullmakt til å godkjenne endelig plan. 

 

Sak 05/21 Budsjett for skolen 2021 

 Regnskapet for 2020 viser et overskudd på ca 900 000,-. Dette var uventet og 

skyldes blant annet at vi har fått kompensasjon for merutgifter i forbindelse 

med corona. Disse pengene ble overført desember 2020.  

 

▪ 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 06/21 Budsjett for Aktivitetsskolen 2021 

 Regnskapet for 2020 viser et stort underskudd. Dette vil påvirke budsjettet fo r 

2021. Underskuddet skyldes merutgifter i forbindelse med corona. AKS har 

måttet betale inn kompensjon for manglende morgentilbud, dekning av to 

ansatte i 5 kohorter(i motsetning til 4 vanligvis) og vikarutgifter for ansatte 

som har fravær med mistanke om corona. AKS vil søke om å få disse utgiftene 

dekket.  

  Driftsstyret tok Aktivitetsskolens forslag til budsjett til etteretning. 

 

Sak 07/21 Høring om endring av ungdomsskoletilhørighet fra Skøyen skole 

Elevene må etter planen fordeles med to klasser på Majorstuen og to klasser på 

Ris når de går over til ungdomsskolen. UDA ved avdeling for skoleanlegg har 

laget et forslag til deling av våre elever med innføring av en ny inntaksgrense.  

Vedtak: Driftsstyret støtter forslaget fra UDA  

 

Sak 08/21 Informasjonssaker 

- Skøyen skole i en coronatid. Vi holder avstand, vasker hender og holder 

oss hjemme ved sykdom. Alle elever stiller opp og blir hentet ute. Vi 



organiserer oss i basisgrupper, eller basiskvartett. Skifte av 

gruppeorganisering skjer etter helg. Foreldre orienteres gjennom ukebrev. 

Ingen smitte foreløpig som har gjort at vi må stenge trinn eller kohorter. 

- Elevundersøkelsen(5-7) og trivselsundersøkelsen(1-4).  viser at elevene 

våre trives, opplever å ha venner og at de voksne ser dem. De synes de har 

litt for lite medvirkning og litt for lite spennende oppgaver. Dette året har vi 

hatt elevråd på avstand, og ny læreplan skal sikre en mer kreativ måte å 

jobbe på. Dette kan ligge til grunn. Elevundersøkelsen viser at 

mobbetallene har steget litt fra i fjor, men vi ligger godt under tallet som 

gjør at UDA følger opp med tiltak. Vi har god oversikt over hvem dette 

gjelder, og ser at elevene på trinn 7 har kommet inn i en situasjon hvor en 

kul gjeng dominerer. I denne forbindelse har vi startet et samarbeid med 

bydelens Salto. 

- Foreldremøter denne våren vil bli gjennomført digitalt.  

 

 

Sak 09/21 Eventuelt 

  Møtedatoer vår: 08.03, 26.04, 31.05 

 

__________________________________  _________________________________ 

leder       sekretær, rektor 


