
Skøyen Skole  

Monolitveien 6 
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PROTOKOLL 

fra møte i driftsstyret ved Skøyen Skole  

 

Til stede: Gunvor Bay, Espen Leknes, Lars-Gunnar Hovde, Ellen Svendsby, Anne Skatvedt, 

Gunnar Carelius 

Fra skolens ledelse: Ass.rek. Martin Kalvø, avd.leder Christine Mohn, rektor Anne Helga 

Jarnholt 

 

Dato:  mandag 25.05.2020 

Klokkeslett: 16.00-18.00 

Møtested: TeamsSkøyen Skole 

 

Dagsorden: 

Sak 18//20 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

  Godkjent 

 

Sak 19/20 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 02.03.2020 

  Godkjent med en rettelse av dato i sak 14/20. Møtedato rettet til 25. mai. 

 

Sak 20/20 Orientering om skolen under corona  

- Tiden fra 13.03.2020-26.04.2020 

I denne perioden var det utstrakt bruk av digital hjemmeundervisning. 

Lærer og elever har fått et stort digitalt løft, og jobbet ut i praksis det som 

er en viktig del av Fagfornyelsen. 

Sårbare barn og barn av foreldre i samfunnskritiske yrker møtte på skolen. 

Vi fikk god innsikt via fjernundervisningen hvem som trengte oppfølging 

på skolen 

Elevrådsleder Mikael Schley Vestre fortalte at de lærte også i 

fjernarbeidsløsningstiden. De fulgte planer, så på forklaringsvideoer, hadde 

Teamsmøter med lærere og elever, kommuniserte i showbie. Bruk av 

læringsparter var faglig og sosialt vellykket. Fin erstatning for å gjøre alt 

alene. 

- Gjenåpning for 1.-4.kl, 27.04.2020. Se vedtak fra telefonmøte mellom 

driftsstyreleder og rektor.  

Ordningen har fungert greit. Mindre kohorter gav god oversikt for lærerne. 

God oppstart med gode smitterutiner som avstand og håndvask. Lettere å 

ivareta med færre elever. 

- Gjenåpning for 5.-7.kl, 11.05.2020. Se vedtak fra telefonmøte mellom 

driftsstyreleder og rektor 

Innføring av større kohorter med utgangspunkt i basisgruppene gjorde at vi 

fikk plass til alle. Kortere skoledag, hjemmeundervisning og noe uteskole 

for trinn 5-7. Utfordring å dekke dagen innenfor lærernes arbeidstid. 

Elevrådsleder Mikael Schley Vestre fortalte at det var godt å være tilbake 

på skolen igjen. Møte venner og ha lærer i nærheten. Håndvask minst fire 

ganger om dagen og 1 meter avstand går bra. 

  

-  

Sak 21/20 Skolens regnskap og tertialrapportering pr. 30.04.2020 

  Skolen ligger på -0,07.   

Vedtak: Regnskap og tertialsrapportering pr. 30.04.20 tas til etterretning  

 

Sak 22/20 AKS under corona 



Orientering om organisering og forkortet dag. AKS er stengt på morgenåpning 

og stenger kl. 16.00. Morgenåpning er ikke mulig fordi man skal opprettholde 

de samme kohortene hele dagen og hele uken. Assistentene arbeider fra kl. 

08.30-16.00. AKS-assistentene arbeider fra 12.15-16.00. Dette styrker 

voksentettheten i kohortene. Dette sikrer en god skoledag.  

  

Sak 23/20 Aktivitetsskolens regnskap og tertialrapportering pr 30.04.20 

 AKS har en overforbruk på en million. Dette skyldes at foreldre ikke ble 

belastet når AKS var stengt, men de ansatte ble lønnet. Vi antar at dette beløpet 

refunderes fra Oslo Kommune. 

Vedtak: Regnskap og tertialrapportering pr. 30.04.20 tas til etterretning 

 

Sak 24/20 Informasjonssaker 

- Smittevernveileder. Se https://www.udir.no/kvalitet-og-

kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-

koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/ 

Sjekk spesielt endringer gjort 7. mai. Dette gjorde at vi kunne starte med 

basisgrupper fra 12.05. 

- Avslutninger. Gjennomføres kun med elever. På trinn 7 foreslår vi å samle 

elever og foreldre i hallen. Dette skjer etter 17. juni. Da håper vi at det er 

tillatt å samle 200 personer med 1 meters mellomrom. 

- Førskoledager. Elevene kommer til skolen med barnehagen. De møtes av 

miljøterapeut, hilser på rektor og får se et klasserom og biblioteket. Her blir 

de lest for 

- Kartlegging gjennomføres på trinn 1-3.  

- Varsel om høring – skolebehovsplaner – utsatt et år 

- Prosessen rundt ungdomsskoletilhørighet videre. I dag har FAU og 

elever blitt intervjuet av Østlandssendingen. De er sterkt kritiske til at det 

tar så lang tid å finne en ungdomsskoleløsning fra 2021 til Hoff skole står 

ferdig i 2025. 

Anne Skatvedt fortalte at dette også skulle være tema i Ullern Kultur- og 

oppvekstkomite. De skulle forberede og videresende sak til Ullern 

bydelsutvalg 

 

Sak 25/20 Eventuelt  

Her ble det lagt fram en sak fra avd.lederAKS Christine Mohn. Hun ønsker at 

man skal gå tilbake til kommunens minstekrav om åpningstid fra 07.30-16.30. 

Dette vil gi bedre kvalitet på AKS-tilbudet om ettermiddagen, og sikre gode 

rutiner for voksentetthet. Etter argumentasjon for og i mot, fikk DS-leder 

fullmakt til å avgjøre dette forslaget senere. Da må erfaringstall for antall barn 

som benytter AKS fra 16.30 foreligge. Det kan også lages en 

spørreundersøkelse for å sjekke foreldres behov for utvidet åpningstid. 

   

 

Anne Helga Jarnholt 

Rektor/sekretær         
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