
PROTOKOLL  

fra møte i driftsstyret ved Skøyen skole 
Dato: Mandag 18.09.2017 

Møtested: Skøyen skole  

 

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

Carelius, Andreas Skjørestad, Einar Svagård,  

Fra skolens ledelse: rektor Anne Helga Jarnholt, u.insp. Tone Trollbu 

 

Sak 46/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Godkjent 

 

Sak 47/17 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 19.06.17 

  Godkjent  

 

Sak 48/17 Skolens regnskap og tertialrapportering pr. 31.08.17 

Vedtak: Regnskapet og tertialrapportering pr. 31.08.17 tas til etterretning  

 

Sak 49/17 Særskilt rapportering av satsing på 1.-4. årstrinn – økt lærertetthet 

skoleåret 2017/18 

 Midlene brukes hvert år til en ekstra kontaktlærer på hvert av trinnene slik at 

ingen kontaktlærer får flere enn 23 elever. I år har vi også tilsatt en 

spesialpedagogisk rådgiver  

 

Sak 50/17 Aktivitetsskolens regnskap og tertialrapportering pr. 31.08.17 

Vedtak: Regnskapet og tertialrapportering pr. 31.08.17 tas til etterretning 

 

Sak 51/17 Informasjonssaker 

- Oppstart. God oppstart på alle trinn. Vår assisterende rektor slutter. Hun 

skal starte som rektor på Høvik verk skole i Bærum. Vi har tilsatt en ny 

ass.rektor. Han heter Martin Kalvø og kommer fra Lysejordet skole. Der 

har han vært i 10 år. 6 år som lærer, 4 år som inspektør.  

- Foreldreundersøkelsen. Denne er gjennomgått tidligere, men nå foreligger 

de konkrete tall. Vi har meget gode resultater. 0,3 over oslosnitt på trygt 

miljø og 0,5 over snitt på håndtering av mobbing 

- Ny opplæringslov §9a. Endringene i loven er gjennomgått med alle ansatte 

og på alle foreldremøter. Aktivitetsplikten ved oppdagede krenkelser er 

klar. Driftsstyret støtter skolens krav om foreldrenes ansvar for 

vennegrupper tom 4. trinn og årstidsaktiviteter tom 7. trinn 

- Skøyen skole 20 år. Topp feiring i hallen med taler, allsang, dans, 

opptreden fra lærerne og opptreden fra TRXD og Ramon som gave til 

elevene. Se hjemmesiden 

- Seminar og skoleovertakelse. Vi skal jobbe med IKT, ny leseplan og 

kultur. Takk til foreldre som stiller til foreldreovertakelsen 19. oktober 

  

 

Sak 45/16 Eventuelt 

- Driftsstyremøter høsten 2017 er 30. oktober og 27. november.  

 

 

__________________________________  _________________________________ 

leder       sekretær/rektor 

 

 

 


