
PROTOKOLL  

fra møte i driftsstyret ved Skøyen skole 

Dato: Mandag 29.11.2021 

Møtested: Skøyen skole  

 

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

Schønheyder, Anne Skatvedt  

Fra skolens ledelse: rektor Anne Helga Jarnholt,  

 

Sak 47-48/21 Skolemiljøutvalget og orienterin fra elevrådets arbeid v/leder Elise 

Kirkhusmo Berger og nestleder Gerhard Nyblom Munthe  
• Elevrådet v/Leder og Nestleder informerte om sitt arbeid og 

prioriteringer, og informerte om FN dagen, innsamlingen for 

barnehjemmet, opplegget med trivselsledere for å styrke et godt 

psykososialt miljø. Elevrådet la frem tre viktige prioriteringer denne 

høsten:  

• Ønsket seg basketballkurver på skolens område, skillevegger i 

dusjen (denne tar Driftsstyret med seg inn til utleier) og ordning 

for Skolemelk. Ang. siste punktet så la Elevrådet frem forslag om at 

elevrådsrepresentant + vara i 5, 6 og 7 trinn tar ansvar hver sin uke 

og leverer ut melk fra 1.januar. Dette har man tro på kan være en 

god løsning.  

• Elevundersøkelsen taes hvert år på 5.-7. trinn. Denne skal gi oss  

tilbakemelding om hvordan elevene har det på skolen. Vi er spesielt 

opptatt av å kunne avdekke mobbing eller elever som ikke har det bra. 

Skolen har krav på å lage aktivitetsplaner når noe oppstår. 
• Status på uteområdet: Man utvider sandkassen ved Kuben, gjennomfører 

drenering, samt flytter papircontainer 

 

Sak 49/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Godkjent 

 

Sak 50/21 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 25.10.2021 

  Godkjent  

 

Sak 51/21 Skolens regnskap pr. 31.10.21 

 Regnskapet viser et underskudd fordi vi har fått inn få elever på trinn 1. Vi har 

store utgifter på lønn til vikar, men det viser seg at sykefravær kun har økt fra 

9% i fjor til 10% pr. oktober i år. 

Vedtak: Regnskapet pr. 31.10.21 tas til etterretning. 

 

Sak 52/21 Aktivitetsskolens regnskap pr. 31.10.21 

Vedtak: Regnskapet pr. 31.10.21 tas til etterretning.  

Driftsstyret er fortsatt sterkt bekymret over den økonomiske situasjonen i AKS. 

Ledelsen har sendt inn spørsmål til UDA om denne situasjonen. Saken er sendt 

til økonomiavdelingen. De har ikke tatt kontakt. 

 

Sak 53/21 Informasjonssaker 

▪ Ny undervisningsinspektør heter Trude Løsseth Odde. Hun har jobbet 

mange år på Kjelsås og kan stor skole. 

▪ Smittevern. Elevene på 5.-7. får med seg tester hjem, og tester tirsdag 

og torsdag. Vi har fra 5 til 10 smittetilfeller i uken. Vi melder til aktuell 

gruppe og hele trinnet når en er smittet. Dette fordi elevene er mye på 

tvers både på skolen og i fritiden. 



▪ Strategisk plan og veien videre. Prosessen rundt dette ble redegjort for, 

og aktuelt brev fra Utdanningsadministrasjonen ble delt. 

▪ Seminar er gjennomført med alle våre ansatte for å bygge et godt 

profesjonsfellesskap og et godt arbeidsmiljø 

  

Sak 54/21 Eventuelt 

   

__________________________________  _________________________________ 

leder       sekretær/rektor 

 

 

 


