
PROTOKOLL  

fra møte i driftsstyret ved Skøyen skole 

Dato: Mandag 21.09.2020 

Møtested: Skøyen skole  

 

Tilstede: Espen Leknes, Gunvor Bay, Lars Gunnar Hovde, Ellen Svendsby, Anne Skatvedt, 

Gunnar Carelius 

Fra skolens ledelse: rektor Anne Helga Jarnholt,  

 

Sak 26/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Godkjent 

 

Sak 27/20 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 25.05.2020 

  Godkjent  

 

Sak 28/20 Skolens regnskap og tertialrapportering pr. 31.08.20 

Vedtak: Regnskapet og tertialrapportering pr. 31.08.20 tas til etterretning  

 

Sak 29/20 Aktivitetsskolens regnskap og tertialrapportering pr. 31.08.20 

Vedtak: Regnskapet og tertialrapportering pr. 31.08.20 tas til etterretning 

 

Sak 30/20 Skolens organisering under korona 

Det er strenge krav til at vi deler trinnet inn i rigide kohorter. Det gir oss liten 

fleksibilitet at vi ikke kan tenke hele trinnet under ett. Vi blir meget sårbare ved 

voksenfravær fordi vi ikke kan endre grupper fra dag til dag. Sårbare elever får 

heller ikke alltid god nok oppfølging. Vi ser at idretten har elever fra våre 

kohorter på tvers etter skoletid. Dette gjør at hele trinn må settes i karantene 

dersom en elev får covid 19. Vi har sendt en henvendelse til UDA og 

bydelsoverlegen om at vi også ønsker å drive skole der elevene på hele trinnet 

kan samarbeide. Da får vi til en god skole. 

Det er vrient å få tak i vikarer, spesielt i AKS. AKS får ikke til godt nok tilbud 

slik situasjonen er nå. 

 

Sak 31/20 Ungdomsskole for 2008-elevene høsten 2021 

Etter sommeren viser det seg at Avdeling for skoleanlegg i UDA jobber for å få 

godkjent et tilbud på Ris ungdomsskole for halvparten av våre elever. Da går to 

klasser til Majorstuen og to til Ris. Søknad om dette ligger nå til godkjenning 

hos Plan og bygningsetaten. Avklaring i oktober. 

   

 

Sak 32/20 Informasjonssaker 

▪ Foreldremøtene er gjennomført digitalt. Alle rom på skolen er i bruk til 

klasserom, også allrommet. Det er for trangt å ha møter i 

klasserommene, men vi får til korte møter for 1. trinn og basisgrupper 

med nye lærere. 

▪ Læringsbrett. Disse ble innført høst 2019, og kom meget godt til nytte 

ved koronakrisen i mars. Alle lærere har hatt en bratt læringskurve i 

dette verktøyet, og vi bruker det parallelt med bøker og håndskrift.  

▪ Klasselister og tillatelse til fotografering omfattes av personvernet. 

Foreldre kan nå gå inn og rette og godkjenne at klasselistene kan deles 

med andre 

▪ Fagfornyelsen er ny læreplan fra 2020. Vi har laget en god rammeplan 

og jobber nå iherdig for å sette den ut i praksis.  

▪ IST er nytt system for registrering av elever, timeplaner og annen 

administrativ informasjon. Den erstatter SATS 



  

Sak 38/19 Eventuelt 

  Møtene i høst blir 26. oktober og 30. november 

Kommunikasjonsrådgiver i Fornebubanen har tatt kontakt for å drøfte veien 

videre. Skolen vil gjenta at utkjøring av fyllmasse fra Hundebanen bør skje 

direkte ut i Sørkedalsveien, ikke via Monolitveien. 

        

 

__________________________________  _________________________________ 

leder       sekretær/rektor 

 

 

 


