
 
 
PROTOKOLL  
fra møtet i driftsstyret ved Skøyen skole 
 
Dato: Mandag 20.01.2020 
Møtested: Skøyen skole  
Tilstede: Gunvor Bay, Espen Leknes, Lars-Gunnar Hovde, Ellen Svendsby, Gunnar Carelius, 
Anne Skatvedt 
Fra skolens ledelse: rektor Anne Helga Jarnholt 
 
Sak 01/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Godkjent. 
 

Sak 02/20 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 25.11.19 
  Godkjent.  
 
Sak 03/20 Valg og konstituering av nytt Driftsstyre  

Gunvor Bay er reinnstilt fra FAU for to år. 
Ellen Svendsby er innstilt fra de ansatte for to år.  
Gunvor Bay ble valgt som leder av Driftsstyret. 
Driftsstyret ble konstituert. 
 

Sak 04/20 Strategisk plan for 2020-2023 
Årets overskrift er "Vi dypdykker i mestring og folkevett, og surfer klokt på 
læringsbrett." Driftsstyret godtok måltallene som sier 60% på nivå 3 på 
nasjonale prøver.  
Driftsstyret tok Strategisk plan for 2020-2023 til etterretning 

 
Sak 05/20 Budsjett for skolen 2020 

 Regnskapet for 2020 viser et overskudd. Dette skyldes blant annet at betaling 
for elever fra andre kommuner for 2019 er overført skolen i januar 2020.  

 
§ Driftsstyret tok skolens forslag til budsjett for undervisning til 

orientering 
§ Driftsstyret tok skolens forslag til budsjett for bygg/transport til 

orientering 
§ Driftsstyret delegerte økonomifullmakten for daglig drift til rektor 

 
Sak 06/20 Budsjett for Aktivitetsskolen 2020 

 Regnskapet for 2019 viser et lite underskudd. Dette dekkes med litt lavere 
lønnsbudsjett.  

  Driftsstyret tok Aktivitetsskolens forslag til budsjett til etteretning. 
 
Sak 07/20 Informasjonssaker 

- Resultater fra elevundersøkelsen. Jevnt over gode tall. Elevrådsstyret  
analyserte resultatet med u.insp. og formidlet det til skolens elever i 
fellessamling mandag 13. januar. Mobbetallene er fortsatt lave, men en 
mobbet er en for mye. Vi har nulltoleranse på dette punktet 

- Kapasitet på ungdomstrinnet. Det er kun plass til en klasse på 
Majorstuen 1920/21. To klasser må gå på Uranienborg. Løsning for neste 
kull er usikkert. UDA ved avdeling for skoleanlegg jobber med å finne 
løsninger. FAU og skole følger opp med møter med dem tre ganger utover 
våren; 24. februar, 23. mars og 20. april 

- Utdeling av jodtabletter. Skolen skal dele ut jodtabletter ved et 
atomangrep. Dette orienteres om i foreldremøter i uke 6 og 7 

- Skoleovertakelse. Alt ligger til rette for et viktig seminar ved hjelp av at 
foreldrene overtar skolen 19. mars  



 
 

Sak 08/20 Eventuelt 
  Møtedatoer vår: 02.03, 27.04, 25.05 

 
__________________________________  _________________________________ 
leder       sekretær, rektor 


