
 
 
PROTOKOLL  
fra møte i driftsstyret ved Skøyen skole 
 
Dato: Mandag 06.03.2017 
Møtested: Skøyen skole  
 
Tilstede: Gunvor Bay, Rune Slettum,  Einar Svagård, Andreas Skjørestad, Vegard Nore, 
Marie Kroken 
Fra Aktivitetsskolen: Christine Mohn 
Fra skolens ledelse: assisterende rektor Marte Strøm-Gundersen, rektor Anne Helga Jarnholt 
 
Sak 09/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Godkjent 
 

Sak 10/17 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 17.01.2017 
  Godkjent 
 
Sak 11/17 Skolens årsregnskap pr. 31.12.16 med Fullstendighetserklæring 

Vedtak: Årsregnskap med rapport og Fullstendighetserklæring tas til 
etterretning. Skolens mindreforbruk brukes til lønnsmidler i 2017  
 

Sak 12/17 Aktivitetsskolens årsregnskap pr. 31.12.16 med Fullstendighetserklæring 
Vedtak: Årsregnskap med rapport og Fullstendighetserklæring tas til 
etterretning.  
AKS sitt  mindreforbruk brukes til lønnmidler i 2017 
 

Sak 13/17 Skolens regnskap pr. 31.01.17 
Skolens regnskap viser et underskudd på 195 000,-. Dette vil bli dekket opp av 
årets mindreforbruk.  
Regnskapet pr. 31.01.2017 tas til etterretning. 

 
Sak 14/17 Aktivitetsskolens regnskap pr. 31.01.17 

AKS sitt regnskap viser et overskudd på 54 913,-. Mindreforbruket fra 2016 er 
ikke lagt inn enda. Det kommer i mars. 

  Regnskapet pr. 31.01.2017 tas til etterretning. 
 
Sak 15/17 Høring om utvikling av ressursfordelingsmodell for grunnskolen i Oslo  

Forslag til vedtak: Driftsstyret sender svar på høring med en stor bekymring 
over nedgang i budsjettene for skoler i Oslo Vest. Se eget vedlegg. 

 
Sak 16/17 Informasjonssaker 

- Skolens plan for et godt psykososialt miljø er utarbeidet. Den 
understreker skolens handlings- og aktivitetsplikt dersom elever opplever 
krenkelse eller mobbing 

- Det skal gjennomføres en foreldreundersøkelse i Oslo i mars. Denne er 
laget med utgangspunkt i Udirs foreldreundersøkelse. Alle foreldre får 
anledning til å delta. Vi ønsker tilbakemelding for å bli bedre 

- Driftsstyreopplæring skal nå skje v/rektor på den enkelte skole på våren. På 
høsten skal dette følges opp sentralt i to og to skolegrupper 

- Det er utlyst fast stilling som U.insp. med ansvar for AKS 
- Spesialrådgiver er ansatt fra 1. mars 
- Skolebehovsplan for perioden 2018-2028 vil bli sendt ut på høring 

15.03.17 med høringsfrist 15.05.2017 
- Presentasjonsbrosjyren Skøyen skole 2017 ble delt ut 
- Kodeklubben Skøyen er i gang mandager og tirsdager i regi av foreldre. 

Stor interesse 



- Nettvettuke avholdes i uke 12 for alle skolens elever.  
 

Sak 17/17  Eventuelt 
 
__________________________________  _________________________________ 
 
leder       sekretær, rektor 


