
PROTOKOLL  

fra møte i driftsstyret ved Skøyen skole 

Dato: Mandag 20.09.2021 

Møtested: Skøyen skole  

 

Tilstede: Espen Leknes, Gunvor Bay, Heidi Birgitte Strømsnes, Ellen Svendsby, Janne 

Schønheyder, Sara Juriks,  

Fra skolens ledelse: avd.leder AKS Christine Mohh, rektor Anne Helga Jarnholt,  

 

Sak 34/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Godkjent 

 

Sak 35/21 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 31.05.2021 

  Godkjent  

 

Sak 36/21 Skolens regnskap og tertialrapportering pr. 31.08.21 

Vedtak: Regnskapet og tertialrapportering pr. 31.08.21 tas til etterretning  

 

Sak 37/21 Aktivitetsskolens regnskap og tertialrapportering pr. 31.08.21 

Vedtak: Regnskapet og tertialrapportering pr. 31.08.21 tas til etterretning. 

Driftsstyret har vedtatt en tertialrapportering som viser at vi ikke når 0 i 

prognose ved årsslutt. Det er umulig å gå i balanse slik ordningen nå er blitt. 

Mange med redusert opphold grunnet deltidsplass og gratis kjernetid på 1. 

trinn, gir en svak inntjening. De fleste klarer seg med deltidsplass når de kan 

fordele den med 2,5 timer pr. dag.  Bemanningen er tilpasset heltidsplasser, 

dette dekkes ikke av foreldrebetalingen. 

 

Sak 38/21 Informasjonssaker 

▪ Oppstart på grønt nivå grunn coronasituasjonen har gått greit. Det er 

godt å kunne blande elevene igjen. Vi får utnyttet ressursene våre bedre 

på denne måten 

▪ Smittesituasjonen har vært under kontroll. Til sammen i overkant av 10 

smittede hos oss. Da har basisgruppe og kvartett måttet teste. Få andre 

smittet. I uke 34 og 35 var det høy smitte i samfunnet, og Smitteteam 

Vest klarte ikke å følge opp tidsnok. Da fikk vi lov til selv å sende 

elevene til testing. På denne måten unngikk vi at flere ble smittet. 

Fom uke 38 kan elevene på barnetrinnet ta test hjemme to ganger i uken. 

Vi sender hjem hurtigtester til bruk for testing. Smitten har de siste to 

ukene gått ned. Antagelig fordi Videregående og Ungdomsskoler har 

hatt testing. De smittede blir hjemme. 

Testsystemet har overtatt for smittesporing og karantene.  

▪ Foreldremøter – gjennomføring og innhold. Fysiske foreldremøter er 

avholdt i basisgruppene. Ingen felles innledning pr. trinn i år. Ledelsen 

har vært innom alle gruppene.  

▪ Endelig høringsuttalelse om skolebehovsplan. Denne er levert på 

vegne av FAU, DS og rektor. Det ble bemerket at det var en god 

uttalelse, men at den burde vært delt med Driftsstyret før innsendelse. 

Videre ble det drøftet at man på neste DS-møte skulle finne en plan for å 

få til et møte i sentral skole- og utviklingskomite. Dette skulle taes opp 

med FAU.  

▪ Fagfornyelsen og jobbing med profesjonsfellesskapet. Dette har hatt 

fokus siden oppstart 2020. Mye tid er blitt spist opp av koronatilpasning, 

men vi er i gang. Har laget et rammeverk med plassering av 

kompetansemål og inndeling i syv perioder. Før hver periode lager vi en 

felles plan for innhold, og hvordan vi kan få inn tverrfaglighet og 



dybdelæring. Her samarbeides det tett og vi utnytter 

profesjonsfellesskapet som vår organisering gir rom for. 

▪ Endring på seminardag fra 10.09.21 til 26.11.21 grunnet 

coronarestriksjoner 

  

Sak 38/19 Eventuelt 

  Møteplan skoleåret 21/22 

25.10., 29.11., 17.01., 07.03., 25.04. og 30.05. 

        

 

__________________________________  _________________________________ 

leder       sekretær/rektor 

 

 

 


