
 

 

PROTOKOLL  

fra møte i driftsstyret ved Skøyen skole 

 

Dato: Mandag 19.06.2017 

Møtested: Skøyen skole  

 

Tilstede: Gunvor Bay, Rune Slettum, Marie Kroken, Gunnar Carelius, Vegard Nore, Andreas 

Skjørestad, Einar Svargård 

Fra Aktivitetsskolen: u.insp. Tone Marit Trollbu 

Fra skolens ledelse: rektor Anne Helga Jarnholt, ass.rek. Marte Strøm-Gundersen 

 

Sak 30/17 Skolemiljøutvalg – fysisk og psykisk arbeidsmiljø  

Forfall: Randi Hoem fra Bydel Ullern 

 

Vi startet med at elevrådet la fram hvordan elevrådet opplever at elevene trives på skolen vår. 

Nestleder Julie Sveen meldte følgende: 

• Vi opplever at elevene trives. God stemning mellom elevene.  

• Elevene er fornøyd med uteområdet. Ny fotballbane som har vært snakket om i 

mange år.  Alle utefasiliteter blir brukt.  «Alle» har noe å gjøre, folk går dit de har lyst, 

og av den grunn blir det aldersblanding. Eks. Klatrestativet, ballveggen, ved garasjen, 

sandkasse, gressplenen etc. 

• Banefordeling. Rettferdig. Ikke noe førstemann til mølla, vi forsikrer oss at f.eks. alle 

får benytte seg av skolens fotballbaner.  Er det noen som har f.eks. fotballbanen må 

man spørre om å få bli med.  

• Meglere. Meglerlek. Samtale med barn, ikke bare megling, men en lekekamerat.  

• På slutten av året har vi Dribler’n, en fotballturnering. Nytt av året er at det 

alternative opplegget har fått navnet «Tikampen». I stedet for at man bare går på tur 

etc. ble det i år arrangert andre typer konkurranser, og man tilhørte et lag i stedet for å 

være alle sammen hele tiden. Du kan velge om du har lyst til å spille fotball eller være 

med tikampen.  Det ble fra i år delt ut vandrepokal til vinnerlagene, både på Dribler’n 

og i Tikampen. Hvert lag er blandete trinn, så det bidrar til at man blir kjent med flere 

på skolen. 

 

Videre ble det orientert om at vi denne våren har hatt 5 enkeltvedtak på paragraf 9a. Her 

følger vi tett opp enkeltelever. Lærerne er kurset i det holdningsskapende opplegget som 

heter "Mitt valg". Dette sikrer gode klassemøter.  

Skøyen skole har meget lave tall på elevundersøkelsen når det gjelder mobbing. 

Foreldreundersøkelsen viser det samme. Skolen scorer signifikant bedre (0,5) enn 

gjennomsnittet i Oslo på spørsmålet om skolen håndterer mobbing av elever på en god 

måte.  

 

Sak 31/17 Orientering fra Elevrådet v/nestleder Julie Sveen 

Det elevrådet har gjort: 

• Disco-mandag. Musikk i friminuttet.  

• Leketirsdag. 2.-4.trinn hatt hovedansvar.  

• Gullkosten.  

• Introdusert et nytt begrep «Plukk opp».  

• Karneval. Dommere. Ryddet. Programmet. Stol-leken istedenfor limbo. 

Nytt av året; Mellomtrinnet fikk to minutter til underholdning, og de 

kunne gjøre mer hva de ville.  

• Nytt av året: «Hva kan vi gjøre for andre?» 

Skolens ledelse har vært i kontakt med et gamlehjem og en barnehage. 

Elevrådet følger opp dette til høsten. Vi er usikre på hvordan dette skal 

gjennomføres, men viktig at dette blir frivillig.  



Leder/nestleder: 

• 17.mai-talen 

• Tale for rektor  

 

 

Sak 32/17 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 24.04.17 

  Godkjent 

 

Sak 33/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Godkjent 

 

Sak 34/17  Skolens regnskap pr. 31.05.17 

Vedtak: Regnskap pr. 31.05.2017 tas til etterretning.  

 

Sak 35/17 Aktivitetsskolens regnskap pr. 31.05.2017 

 Vedtak: Regnskap 31.05.2017 tas til etterretning. 

 

Sak 36/17 Fag- og timefordeling 

Vedtak: Driftsstyret vedtar skolens forslag til ny fag- og timefordeling  

 

Sak 37/17 Informasjonssaker 

• AKS 2017/18. AKS la frem sitt nye konsept for 4.trinn – Super AKS -  og 

fortalte om prosessen frem til konseptet der barna har vært aktivt med i 

planleggingen. Minikokker, fredagscafé, temarom, "Kids på tur" og 

ferieprogram ble blant annet sagt noe om. Nye oppstartsrutiner for 1.trinn 

var også et tema. Barna blir delt inn i grupper der foreldre og barn får en 

kontaktperson som holder et ekstra øye på barn på sin gruppe og som 

foreldrene kan henvende seg til med spørsmål om dagene. Det vil bli 

rullering av øvrige personale slik at barna etter hvert blir kjent med alle de 

voksne. Fokus blir på en trygg hverdag med en jevn overgang fra 

barnehage til en typisk AKS-hverdag. Informasjon om oppstart vil bli sendt 

ut til foreldrene før sommerferien. AKS presenterte også et knippe av sine 

nye ansatte for neste skoleår, blant annet Trygge barn ansvarlig og 

ansvarlig for Nysgjerrige Newton. 

• Orientering om fullmaktsmatrise(oppfølging av Driftsstyreopplæring). 

Denne viser hvilke områder Driftsstyret/rektor har ansvar. I forbindelse 

med budsjettlegging i januar hvert år, delegeres dette ansvaret til rektor. 

• Resultater fra foreldreundersøkelsen. Vi ligger i fra 0,1-0,5 poeng 

høyere enn snittet i Oslo på de fleste spørsmål. Se ellers Sak 30/17 

• Kartleggingsresultater og prøveplan Oslo Skøyen skolen har en egen 

kartleggingsplan i tillegg til Prøveplan Oslo for oppfølging av elevenes 

læringsutbytte. I løpet av skoleåret har vi tre stopp hvor vi analysere 

resultatene til elevene, justerer kurs og setter inn tiltak faglig og 

organisatorisk. I denne prosessen er nærmeste leder tett på og hensikten er 

tidlig innsats og sørge for at elevene får tilpasset opplæring. 

Våre resultater på kartleggingsprøver og overgangsprøver er gode. Vi ser 

på utviklingen at vi får hentet inn elevene som strever, og klarer og holde et 

høyt nivå fortløpende 

• Oppfølging av strategisk plan med overskriften "Skrivekløe og digitale 

ferdigheter i en lærende organisasjon." Denne våren har vi fordypet oss i skriving 

og det holdningsskapende programmet "Mitt valg". Til høsten skal vi kurses i 

helhetslesning og gå ytterligere inn i IKT. Vår organisering gjør at vi fortløpende 

lærer av hverandre.  

• Våren på Skøyen skole har i tillegg til den faglige hverdagen bestått av 

avskjedsmiddag som 6. klasse lager for 7. klasse, Vigelandsuke, Driblern med 

tikamp og svømming på Frognerbadet. Vi har innviet ny fotballbane – Nordjordet 



kunstgressbane. Etter at det er blitt lovbestemt at elevene skal ha 20 timer 

svømming, skal vi neste skoleår også ha svømmetimer på Vestkantbadet. 

• Skøyen skole 20 år. Vi vil ha en feiring i uke 36. Da ser vi for oss en gave til 

elevene, 20 meter lang kake fra foreldrene og felles sang og dans 

 

 

Sak 38/17 Eventuelt 

• 1. møtedato til høsten blir 18. september 

 

 

__________________________________  _________________________________ 

 

leder       sekretær, rektor 


