
PROTOKOLL  

fra møte i driftsstyret ved Skøyen skole 

 

Dato: Mandag 27.11.17 

Møtested: Skøyen skole  

 

Tilstede: Gunvor Bay, Rune Slettum, Marie Kroken, Vegard Nore, Einar Svagård, Andreas 

Skjørestad 

Fra skolens ledelse: kontorleder AKS Christine Mohn, ass.rektor Martin Kalvø, rektor Anne 

Helga Jarnholt 

 

Sak 54/17   Skolemiljøutvalg – fysisk og psykisk arbeidsmiljø 

 

Elevrådet v/leder Stella Edlund Sneve og nestleder Amalie Mcleod meldte om følgende: 

• På Skøyen skole har vi et fantastisk uteområde. Akebakke, fotballbaner, 

basketballbane, ballvegger, dødballbane, sandkasse, bordtennisbord, klatrestativ. Vi 

opplever at vi har et fysisk utemiljø som møter behovene til alle aldere. 

• Skøyen skole har noen elever som har i oppgave å løse krangler ute i skolegården. 

Meglere. Dette er 10 elever fra 7.trinn som har gått på meglerkurs året før. Alle 

sjetteklassinger får lære litt, men det er bare ti som blir meglere som får et ekstrakurs. 

Meglerne går alltid i par og er ute i hvert friminutt. Meglerne arrangerer også lek hver 

fredag i friminuttet. 

• På slutten av året har vi Dribler’n, en fotballturnering. Du kan velge om du har lyst til 

å spille fotball eller være med på alternativt opplegg. I fjor hadde vi et  alternativt 

opplegg som het tikamp. Dette ble veldig populært så vi skal sannsynligvis ha det 

igjen. Det blir delt ut en vandrepokal til vinnerlaget. Hvert lag er blandet fra trinn, så 

det bidrar til at man blir kjent med flere på skolen. 

På spørsmål fra Driftsstyret sa Stella og Amalie at bruk av læringspartner gir faglig og sosial 

trygghet. Det sikrer også at alle er aktive. De opplever utemiljøet som det beste ved skolen og 

nevner deretter faktorer som gode lærere og varierte skoledager med forskjellige 

arrangementer. De sier også at bruk av «Mitt valg» i klassens time er viktig. 

Rektor meldte videre at ny opplæringslov 9a er trådt i kraft. Her skal det lages aktivitetsplaner 

for elever som ikke har et godt psykososialt miljø rundt seg. Denne høsten er det laget ti 

aktivitetsplaner. Elevundersøkelsen foregår i disse dager. Trinn 6 er ferdig, og har gode tall på 

temaet mobbing.  

Sak 55/17 Orientering fra elevrådet v/leder Stella Edlund Sneve og nestleder Amalie 

Mcleod 

• Vi har også i år samlet inn penger til barnehjemmet i Nepal. Vi har fokus på å hjelpe 

andre barn som ikke har de samme forutsetningene som oss på Skøyen. 

• I år har vi hatt 20-års jubileum. Det var fest i hallen og appell fra elevrådsleder, FAU 

og rektor. Vi avsluttet med en felles bli-med-dans. 

• Vi har markert FN-dagen. Vi holdt en liten appell og hvert trinn hadde et innslag. 

Arrangementet satte fokus på verdighet. Det er viktig for oss at elevene på Skøyen 

skole føler at de blir sett og blir tatt vare på. Alle er vi like mye verdt. 

• Vi har en konkurranse som heter Gullkosten. Det er en konkurranse om å ha det mest 

ryddig i gangen og på toalettene. Elevrådet går inspeksjon i gangene mellom 

fellessamlingene og finner en vinner. Premien er å få en valgfri time. Konkurransen 

bidrar til at vi elevene ønsker å vinne og resultatet blir en mer ryddig skole. 

Sak 56/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Godkjent 



 

Sak 57/17 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30.10.17 

  Godkjent  

 

Sak 58/17 Skolens regnskap pr. 31.10.17 

Regnskapet til skolen ser ut til å gå i null..  

  Vedtak:  Regnskapet pr. 31.10.17 tas til etterretning. 

 

Sak 59/17 Forslag til ny ressursfordelingsmodell for skolene i Oslo 

Innspill fra rektorene i Oslo vest ble publisert i Aftenposten onsdag 

22.11.Viktigste innspill her er at vi forstår styrkning av skolene i Oslo Øst, men 

at dette ikke kan gå på beskostning av Oslo Vest. Her er vi allerede under 

anbefalt grense for penger pr. elev, og penger til barn med spesielle behov 

dekkes ikke.  

 

Sak 60/17 Aktivitetsskolens regnskap pr 31.10.17 

Regnskapet på AKS viser 600 000,- i underskudd. Dette skyldes ny 

organisering og fratrekk for barn med spesielle behov. Vi mister barn til 

eksterne aktiviteter.  

Penger må spares inn ved naturlig nedbemanning.  

Vedtak: Regnskapet pr. 31.10.17 tas til etterretning.  

 

Sak 61/17 Strategisk plan 2018 

Neste år går IKT over i drift. Vi vil legge inn skriving i vår leseplan, og få inn 

rett lesemåte i alle fag. Videre vil vi tilpasse ny generell del til vår 

periodisering og forske på bruk av den gode timen.  

    

Sak 62/17 Informasjonssaker 

- Resultater på årets nasjonale prøver. På trinn 5 har vi gode resultater i 

engelsk. Litt svakere i lesing og regning. På trinn 8 har vi gode resultater 

for våre elever. 

- FAU-leder. Philippe Etienne trakk seg etter forrige møte. Ny leder velges i 

dag.  

- Praksisår for studenter. Masteråret bør gjennomføres ved at studentene 

følger et helt skoleår. Innlegg om dette er publisert i Aftenposten og er 

forfattet at praksislærere og rektor på Skøyen. 

 

Sak 59/16 Eventuelt 

Møtedatoer for våren 2018 blir 15.01., 05.03., 23.04. og 18.06.  

Medlem Andreas Skjørestad skal ha fedrepermisjon til våren. Da bør vara Lars 

Gunnar Hovde stille for han på møtene. 

 

 

_________________________________  _________________________________ 

leder       sekretær/rektor 


