
 
 
PROTOKOLL  
fra møtet i driftsstyret ved Skøyen skole 
 
Dato: Mandag 16.01.2017 
Møtested: Skøyen skole  
Tilstede: Gunvor Bay, Rune Slettum, Andreas Skjørestad, Einar Svagård, Gunnar Carelius, 
Marie Kroken; Vegard Nore 
Fra skolens ledelse: U.inspektør Tone Trollbu, assisterende rektor Marte Strøm-Gundersen, 
rektor Anne Helga Jarnholt 
 
Sak 01/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Godkjent. 
 

Sak 02/17 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 12.12.16 
  Godkjent.  
 
Sak 03/17 Valg og konstituering av nytt Driftsstyre  

Rune Slettum er innstilt fra FAU for to år. Andreas Skjørestad er innstilt fra de 
ansatte for to år. Caroline Bjelland er innstilt som vara fra de ansatte for to år. 
Gunvor Bay ble valgt som leder av Driftsstyret. 
Driftsstyret ble konstituert. 
 

Sak 04/17 Godkjenning av Strategisk plan for 2017-2020 
Årets overskrift er "Skrivekløe og digitale ferdigheter i en lærende 
organisasjon". Driftsstyret godtok måltallene som sier 60% på nivå 3 på 
nasjonale prøver. De mener dette er realistisk, men dog ambisiøst.  
Driftsstyret vedtok Strategisk plan for 2017-2020 

 
Sak 05/17 Godkjenning av Budsjett for skolen 2017 

§ Driftsstyret vedtok skolens forslag til budsjett for undervisning 
§ Driftsstyret vedtok skolens forslag til budsjett for bygg/transport 
§ Driftsstyret delegerte økonomifullmakten for daglig drift til rektor 

 
Sak 06/17 Godkjenning av Budsjett for Aktivitetsskolen 2017 
  Driftsstyret vedtok Aktivitetsskolens forslag til budsjett. 
 
Sak 07/17 Informasjonssaker 

- Mitt Valg blir tema på vårens foreldremøter 
- Skøyen skole 20 år i år. Kan markeres med Skøyendag, utvidet lekens dag, 

besøk av noen spennende eksterne gjester, åpen dag……………. Gode 
ideer videre tas imot med takk. 

- Kodeklubb i regi av foreldrene holdes mandag og tirsdag. Mange 
interesserte elever, og dyktige kursholdere 

- Misbruk av mobil og AppleWatch løses ved at telefoner samles inn i starten 
av dagen og legges i en kasse som låses inn. AppleWatch telefonene legges 
ned i sekken mens elevene er på skolen 

- Det er utlyst en stilling som spesialrådgiver. Vi trenger en som kan gå inn i 
akutte saker, og hjelpe oss med planer og dokumentasjon 

- Bydelen kommer på tilsyn angående miljørettet helsevern i barnehager og 
skoler. FAU blir orientert, og bes sende innspill til rektor eller bydel 
dersom det er spesielle forhold de ønsker belyst. 

 
Sak 08/17 Eventuelt 

 
__________________________________  _________________________________ 
leder       sekretær, rektor 


