
 

 

PROTOKOLL  

fra møte i driftsstyret ved Skøyen skole 

 

Dato: Mandag 26.04.21 

Møtested: Skøyen skole  

 

Til stede: Gunvor Bay, Espen Leknes, Ellen Svendsby, Heidi Strømsnes, Anne Skatvedt, 

Martin Oppegard, Sara Juriks 

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

 

Sak 16/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Godkjent 

 

Sak 17/21 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.03.2021 

  Godkjent 

 

Sak 18/21 Skolens regnskap pr. 31.03.2021 

Vedtak: Regnskap pr. 31.03.2021 tas til etterretning.  

 

Sak 19/21 Aktivitetsskolens regnskap pr. 31.03.2021 

 Stort underskudd på ca 1,4 mill skyldes i stor grad koronatiltak. Det koster å 

organisere i små kohorter og en del foreldre tar sine barn ut. Dessuten kan det 

ikke gis tilbud om morgenåpning på rødt nivå. Cirka 1,2 mill vil bli 

tilbakebetalt når koronaoppgjøret kommer. 

 Vedtak: Regnskap pr. 31.03.2021 tas til etterretning 

 

Sak 20/21 Skøyen skole på rødt nivå 

Vi har fram til ny retningslinjer på rødt nivå(6.04.2021) klart å tilby våre elever 

også fra 5-7 tilnærmet hele skoledager. Når kravet nå er blitt å halvere 

gruppene, klarer vi bare halve dager skole/halve dager hjemmeskole for 5-7. Vi 

synes det er et stort dilemma at elevene etter skoletid kan gå på tvers i idrett. 

Dette er meldt bydelsoverlege og UDA som tar det videre til politikerne. 

Foreldre er også opprørt, og tar det videre. 

 

Sak 21/21 Informasjonssaker 

- Foreldreundersøkelsen. Kun 41% av foreldrene har svart, og den er 

fortsatt åpen. Ingen signifikant forskjell fra fjorårets tall fra Skøyen. 

- Statlige kartleggingsprøver er utsatt pga. rødt nivå. De gjennomføres i 

disse dager. Resultatene blir gjennomgått i neste DS-møte 

- Informasjon om kapasitet for Ungdomstrinnet. Våre elever er nå fordelt 

på Ris og Majorstuen. FAU og skole jobber for at Hoff skal stå ferdig før 

2028. Målet er oppstart 2023. 

- Orientering om neste skoleår – elever, ansatte, oppstart. Færre elever 

hører til oss i år, men vi har flere søkere utenfra. Det ser ut til å bli litt i 

underkant av 100 elever. Ved utlysning av stillinger hadde vi 115 søkere. 

Det er meget bra. Vi har tilsatt 10 nye lærere. Vi håper på oppstart på grønt 

nivå.  

- Våraktiviteter som Vigelandsuke, middag for 7. trinn, Driblern og 

tikamp kan ikke gjennomføres på tradisjonelt vis. Det må tilpasses hvilket 

nivå vi er på. 

- Skolebehovplan og høring av den er utsatt til 1. september. Den blir sendt 

skolene 14. mai, og blir tatt opp i Driftsstyret 31. mai.  

 

Sak 22/21 Eventuelt 

   

 

 



 

 

__________________________________  _________________________________ 

 

leder       sekretær, rektor 


