
 

 

PROTOKOLL  

fra møte i driftsstyret ved Skøyen skole 

 

Dato: Mandag 07.03.22 

Møtested: Skøyen skole  

 

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

Schønheyder, Sara Juriks, Anne Skatvedt 

Fra skolens ledelse: rektor Anne Helga Jarnholt 

 

Sak 09/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Godkjent 

 

Sak 10/22 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 17.01.22 

  Godkjent 

 

Sak 11/22 Skolens årsregnskap pr. 31.12.21 med Fullstendighetserklæring 

Vedtak: Årsregnskapsrapport-21 og Fullstendighetserklæring tas til 

etterretning.  

 

Sak 12/22 Aktivitetsskolens årsregnskap pr. 31.12.21 med Fullstendighetserklæring 

Vedtak: Årsregnskap med rapport og Fullstendighetserklæring tas til 

etterretning.  

   

Sak 13/22 Informasjonssaker 

- Dårlig økonomi i Vest, også på Skøyen skole 

Det har vært aktivitet i FAU, og samarbeid med FAU ved andre skoler. 

Tidligere FAU-medlemmer/nå politikere har vært i kontakt med Kultur- og 

Utdanningskomiteen og skrevet innlegg i Aftenposten. Leder i Aftenposten 

støttet oss. Skolebyråden har i ettertid gått ut og motsagt innleggene. Dette 

er politikk. ..  

- Gjennomgang av punkter på foreldremøtene når det gjelder:  

o Trygt og godt skolemiljø 

o Skolens organisering  

o Digital satsning 

Disse punktene blir gjennomgått i egen film. Følg vedlagte link  

Foreldremøtedel fra ledelsen vår 2022.mov 

- Rektor går av med pensjon. Offentlig søkerliste ble offentliggjort i dag. 

Fire søkere. Driftsstyreleder forteller at to er innkalt til intervju 

- Postkorona  

Det merkes blant elever og ansatte at det fortsatt er en del smitte, og at en 

del bærer preg av en langvarig pandemi 

 

Sak 14/22 Eventuelt 

Siden innkallingen ble sendt ut er det brudt ut krig i Ukraina. Vi har tatt dette 

opp i alle klasserom, og ivaretar godt engstelige barn. Vi har spesielt fokus på 

at barn ikke har ansvar for det voksne i dere hjemland foretar seg. Vi har elever 

med foreldre fra både Ukraina og Russland. 

Skolen har lagt til rette for utdeling av jodtabletter dersom det skulle bli 

nødvendig. 

  

__________________________________  _________________________________ 

leder       sekretær, rektor 
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