
 
 
PROTOKOLL  
fra møte i driftsstyret ved Skøyen skole 
 
Dato: Mandag 24.04.2017 
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 18/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Godkjent 
 

Sak 19/17 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 06.03.2017 
  Godkjent 
 
Sak 20/17 Skolens årsregnskap og kvartalsrapportering pr. 31.03.2017 

Vedtak: Regnskap og kvartalsrapportering pr. 31.03.2017 tas til etterretning.  
 

Sak 21/17 Aktivitetsskolens regnskap og kvartalsrapportering pr. 31.03.2017 
 Vedtak: Regnskap og kvartalsrapportering pr. 31.03.2017 tas til etterretning. 

 
Sak 22/17 Skoleovertakelse og studietur for personalet oktober 2017 

Skolen flytter valgdagsfri til en fredag i slutten av oktober, og lager turdag for 
elevene på valgdagen.  
Foreldrene har skoleovertakelse torsdagen før elevens frifredag i oktober.  
Da får lærerne to dager til å dra på studietur for å etterutdanne seg i IKT og 
kultur. 
Vedtak: Driftsstyret vedtar at  
- foreldrene har skoleovertakelse en torsdag i oktober 
- at det gjennomføres seminar for de ansatte med bortreise i oktober 2017 

           
Sak 23/17 Planleggingsdag for Aktivitetsskolepersonalet 18. august 2017 

Vedtak: Driftsstyret vedtar at Aktivitetsskolen Skøyen holder stengt fredag 18. 
august 2017, slik at Aktivitetsskolepersonalet kan få planlagt med lærerne på 
trinn 1-4 
. 

Sak 24/17 Skolebehovsplan 
Driftsstyret, FAU og skole sender felles høringsuttalelse med bekymring 
angående kapasitet på Ungdomstrinnet i Sentrum vest/Bygdøy-Ullern 

 
Sak 25/17 Informasjonssaker 

- Nettvettuke. God respons fra foreldre og elever om at dette var nyttig. 
Spesielt hjemmeoppgavene som ble gitt som gjorde at foreldrene visste 
hvordan de skulle gå inn. 

- Foreldremøte om rus for foreldre fra trinn 7 på Skøyen og Majorstuen. I 
regi av Salto og FAU. Avholdes 25. april kl. 17.30.  

- Orientering om neste skoleår – elever, ansatte, oppstart. Mange elever i 1. 
klasse. En del som søker utenfra. Svar sendes ut i starten på mai. Pr. i dag 
har vi ansatt alle lærere.  

- Våraktiviteter som Vigelandsuke og Driblern. Dette ser vi fram til. Vi 
følger opp innspill om andre og bedre alternativer for dem som ikke spiller 
fotball på Driblern 

- Ny fotballbane. Her er Bymiljøetaten godt i gang. Banen skal etter planen 
stå ferdig til 16.mai. 



 
Sak 26/17 Bruk av varamedlemmer 
  Vi lager rekkefølge for innkalling av varamedlemmer, og rutiner ved fravær. 

For de folkevalgte er Anny Skarstein 1 vara. Marie Kroken snakker med de to 
andre varaene på neste møte i bydelen. Hun vurderer da hvem som bør være 2. 
og 3. vara, og får tak i deres emailadresser.  
For foreldrene foreslås Erik Villum som 1. vara, Philippe Etienne som 2. vara 
og Rita Larsen som 3. vara 
For de ansatte foreslås Caroline Bjelland som 1. vara, og Laila Sørbø som 2. 
vara. 
Ved fravær er det den oppnevntes oppgave å innkalle vararepresentanten. 
 

Sak 28/17 Driftsstyreopplæring for nye medlemmer og andre som ønsker  
  Se egen presentasjon 

 
Sak 29/17 Eventuelt 
 

 
 
 
 
 
__________________________________  _________________________________ 
 
leder       sekretær, rektor 


