
PROTOKOLL  

fra møte i driftsstyret ved Skøyen skole 

Dato: Mandag 29.11.2021 

Møtested: Skøyen skole  

 

Tilstede: Espen Leknes, Gunvor Bay, Heidi Birgitte Strømsnes, Ellen Svendsby, Janne 

Schønheyder, Anne Skatvedt  

Fra skolens ledelse: avd.leder AKS C rektor Anne Helga Jarnholt,  

 

Sak 40/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Godkjent 

 

Sak 41/21 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 20.09.2021 

  Godkjent  

 

Sak 42/21 Skolens regnskap pr. 30.09.21 

Vedtak: Regnskapet pr. 30.09.21 tas til etterretning  

 

Sak 43/21 Aktivitetsskolens regnskap pr. 30.09.21 

Vedtak: Regnskapet pr. 30.09.21 tas til etterretning.  

Driftsstyret er fortsatt sterkt bekymret over den økonomiske situasjonen i AKS. 

Ledelsen sender inn spørsmål til UDA om denne situasjonen.  

 

Sak 44/21  Strategisk plan 

Årets plan ble gått igjennom. Vi er godt i gang, men en del av aktivitetene er 

ikke gjennomført. Dette skyldes coronarestriksjoner, og manglende mulighet til 

å samle hele personalet for utviklingstid. Vi tar med disse punktene over til 

2022.  

  

Sak 45/21 Informasjonssaker 

▪ Skolen i en post-coronatid. Vi er preget av at vi i 20 måneder har 

drevet en mer lukket skole. Både elever og voksne jobber med å finne 

tilbake til den store, men trygge formen. Flere elever enn til vanlig 

strever med regler og rutiner. Vi har også en del sykdom, og stort behov 

for vikarer. Det er færre ledige vikarer enn tidligere. Dette gjelder både 

skole og AKS  

▪ Undervisningsinspektør slutter for å starte opp som ass.rektor på 

Kringsjå. Vi har 18 søkere til stillingen, 9 aktuelle. 4 dyktige søkere har 

vært innkalt til intervju. Vi er optimistiske, og mener vi vil få en god ny 

u.inspektør 

▪ GSI-tall. 1. oktober er telledato for grunnskole-

statistikkinnsamling(GSI). Skøyen skole har dekket lærernormen. Det er 

godt. 

▪ Etter høstferien har vi gjennomført  

• En psykt bra uke med markering av verdensdagen for psykisk 

helse, og timer der dette har vært tema 

• Naturfagsuke der trinnene har fulgt Frognerbekken på 

forskjellig vis, og forsket på bærekraftig utvikling 

• FN-dagen der alle elever for første gang på 20 måneder var 

samlet i hallen. Her snakket elevrådslederne om 

Barnekonvensjonen, vi danset og sang. Dessuten var en 

representant for barnehjemmet vårt i Nepal på plass og fortalte 

om hvordan barna har det der. Vi blåste også i gang en ny 

innsamlingsperiode der elevene på Skøyen jobber for 

barnehjemmet. 



▪ Valg av nye DS-medlemmer. Gunvor stiller for to nye år fra 

foreldresiden. Ny fast og vara utlyses fra ansattesiden 

▪ Resultatet på nasjonale prøver i år er meget gode. Det gjenstår å se 

hvordan resultatene er ellers i Oslo og Norge 

  

Sak 46/19 Eventuelt 

   

__________________________________  _________________________________ 

leder       sekretær/rektor 

 

 

 


