
PROTOKOLL  

fra møte i driftsstyret ved Skøyen skole 

Dato: Mandag 30.11.2020 

Møtested: Skøyen skole  

 

Tilstede: Gunvor Bay, Espen Leknes, Ellen Svendsby, Andreas Skjørestad, Anne Skatvedt, 

Gunnar Carelius 

Fra skolens ledelse: rektor Anne Helga Jarnholt, ass.rektor Martin Kalvø 

 

Sak 47-48/20 Skolemiljøutvalg og orientering fra elevrådets arbeid v/elevrådsleder 

  Kaia Louise Krogsstad Haaland og nesteleder Felix Hofer Næss 
• Elevrådet Opplever at det er flere forskjellige vennegjenger på skolen, men at alle har noen å 

være med.   

• Uteområde:  

o Vi har bra klatrestativer  

o Stort område å være på  

o Fint at vi har så mye natur, rett ved Frognerparken.   

o Litt kjipt at vi ikke kan være på samme område som de andre/at vi kan være sammen 

på tvers  

• Inneområde: doene er det eneste som kan bli bedre. Ubehagelig at man kan se både over og      

under båsene, og at de kan låses opp fra utsiden.   

• Hjemmeskole sosialt:  

o Litt dumt at vi ikke kunne være sammen. Men vi møtte noen av vennene våre og gikk 

turer for eksempel (med koronavennene). Tenker på at det kanskje kunne være vanskelig 

for noen å finne noen å være sammen med hvis man ikke har en tydelig «bestevenn».   

• Hjemmeskole undervisning:  

o Opplevde at det ble mer og mer skole over tid  

o Lærerne ringte ikke opp hver dag, men de arrangerte noen møter 

for læringspartnere og noen møter for hele klassen.   

o Utfordrende å jobbe med læringspartnere fordi man jobber i ulikt tempo og man må   

o jobbe annerledes når det er på teams.   

• Tilbake på skolen:  

o Var i basis før sommerferien. Da var det ganske alternativ skole. Det var veldig bra å 

være så mye ute som vi var. Skoledagen ble annerledes og vi kunne leke mer. Det påvirket 

klassen til å bli litt nærmere hverandre.   

o Kvartett/basis. Det har ikke vært sånn som det pleier, for nå har det enten vært kvartett 

eller basis – ikke en blanding gjennom uka. Vi er best kjent med vennene våre i basis så 

trives best med å være i basis når det er enten eller.   

o Elevmeglerne: for de eldste så går det fint at de ikke er der, og kanskje for de som 

liker best få hjelp av voksne, men for de som liker å gå til meglerne, så er det nok utrygt at 

de ikke er der. Vi føler at lærerne har vært tilgjengelig i friminuttene, når det ikke har 

vært elevmegling.   

o Gullkosten: det er veldig gøy at vi har Gullkosten, viktig for å bidra til at det er ryddig. 

Det er mange steder det ikke er ryddig allikevel. Det er viktig at vi får litt hjelp til å 

engasjere oss til å gjøre det fint, fordi det er fort gjort å glemme. Kanskje lærerne kan 

hjelpe oss å minne oss på det av og til?  

o Karaktertrekk: de henger på veggen, men vi jobber ikke så mye med det i 

klasserommet. Det føles litt ut som det bare er elevrådet som jobber med det. Kanskje man 

kan finne på noe, premier eller noe sånt for å ha mer fokus og engasjere mer om 

karaktertrekkene?   

o Mitt liv: vi synes det er fint at vi har de timene. Det er timer vi ser frem til å ha, hvor 

man kan «slappe av litt», uten at vi føler at vi må prestere i noe. Det er fint å prate og 

leke. Vi ønsker oss flere aktiviteter og leker. Vi skiller mellom Mitt Liv og klassens 

time. Klassens time er fastsatt i timeplanen i tillegg til Mitt Liv.  

 

Sak 49/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Godkjent 

 

Sak 50/20 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 26.10.20 



  Godkjent  

 

Sak 51/20 Skolens regnskap pr. 31.10.20 

Det går mot et lite underskudd på regnskapet. Dette vil vi søke om å få dekket 

via ekstra utgifter i forbindelse med korona. 

Vedtak: Regnskapet pr. 31.10.20 tas til etterretning  

 

Sak 52/20 Aktivitetsskolens regnskap pr. 31.10.20 

Det går mot et stort underskudd i AKS. Det er dyrt å drive et AKS med 

kohorter. Det gjenspeiles i regnskapet. Vi har denne høsten ikke kunnet tilby 

morgenåpning i AKS. Det skal nå betales kompensasjon til foreldrene for dette. 

Denne summen skal føres opp som et krav i forbindelse med ekstra utgifter til 

korona. Med bakgrunn i krav til smittevern har man ikke kunnet tilby 

morgenåpning i kohorter. Fom 1. desember blir det tilbud om morgenåpning i 

AKS med tilbud ute. 

Vedtak: Regnskapet pr. 31.10.19 tas til etterretning. Driftsstyret forventer 

kompensasjon for tilbakebetaling til foreldre for stengt morgenåpning i AKS. 

 

Sak 53/20 Kapasitet på ungdomstrinnet 

Avdeling for skoleanlegg i UDA sier de høst 2021 skal få på plass et tilbud på 

Ris for to klasser, og fo to klasser går til Majorstuen. Dette er orientert om på 

foreldremøte 25. november. 

Det er sendt ut en høring om nye inntaksgrenser for hvilke gater som skal høre 

til Ris, og hvilke som skal høre til Majorstuen. Høringsfrist er 15. januar. DS-

leder og rektor lager et forslag til svar. 

 

Sak 54/20 Informasjonssaker 

▪ Smittevern. Vi har foreløpig ikke måttet gjennomføre hjemmeskole pga 

smitte ved skolen. Vår bydel har lite smitte, men barneskolene er bedt 

om å forberede hjemmeskole og evt. rødt nivå. Vi er forberedt på alt. 

Resultater på nasjonale prøver viser at vi har greie resultater på trinn 

5. Vi har hatt en god utvikling hele veien. Resultatene på trinn 8 viser at 

vi også der gjør har en positiv utvikling mellom 5. og ungdomsskolen. 

▪ FN-dagen og innsamling til Children of the Universe. FN-dagen ble i 

år markert med digital samling. Elevene våre har i år jobbet inn kr 56 

500,-. Det er rekord på en innsamling 

▪ Strategisk plan. Strategisk kart og satsningsområdet fra Oslo bystyre 

ble lagt fram. Ganske likt fjorårets satsning. Det vil også skolens 

strategisk plan bære preg av. 

▪ Sentral informasjon til driftsstyreleder og rektor la fram strategisk 

plan og Oslobudsjettet 

 

Sak 55/20 Eventuelt 

▪ Vårens møter blir 18.01, 08.03, 26.04, 31.05. 

▪ Få 1. klassinger i vårt inntaksområdet i år. 84 elever, i fjor var det 117. 

Mange søker seg til oss fra andre skoler, og det er mulig vi får elever 

henvist fra andre skoler 

 

   

        

 

__________________________________  _________________________________ 

leder       sekretær/rektor 


