
PROTOKOLL  

fra møte i driftsstyret ved Skøyen skole 

Dato: Mandag 25.11.2019 

Møtested: Skøyen skole  

 

Tilstede: Gunvor Bay, Espen Leknes, Lars Gunnar Hovde, Karoline Øyhus, Anne Skatvedt, 

Gunnar Carelius 

Fra skolens ledelse: rektor Anne Helga Jarnholt, u.insp. Tom Nordby 

 

Sak 46-47/19 Skolemiljøutvalg og orientering fra elevrådets arbeid v/elevrådsleder 

  Mikael Schley Vestre og nesteleder Kaya Jacobsen Buckle 

Elevrådet  

• opplever at det er stor forskjell på gjennomføring av Klassens time 

mellom trinn og de i forskjellige basisgruppene. Både når det gjelder tid 

og innhold. Klassens time der man tar opp saker fra elevrådet må være i 

basisgruppene. Dette må tas opp i Elevrådet og sendes ut til lærerne. 

• markerte barnekonvensjonen på FN-dagen. De har også vært og feiret 

bursdagen til Barnekonvensjonen. I Norge er ikke Barnekonvensjonen 

representert i loven. Det stiller elevrådet seg undrende til. 

• jobber med nye regler i dødball og Squareball. Disse skal gjelde for 

alle. 

• jobber med å finne kjennetegn på karaktertrekkene for hver periode. 

Disse må følges opp av lærerne i planlegging og Klassens time. 

• jobber for å få til et ryddig miljø i gangene. De deler ut Gullkosten på 

hver fellessamling i hallen 

• sier at elevmeglerne våre synes i alle friminutt. Litt vanskelig å vite 

hvilke saker de ordner opp i. De har taushetsplikt. 

• vil ta opp at det kan foregå mobbing på Skøyen skole. Vanskelig å si 

fra, man må bruke venner til å få hjelp. Vi må stille opp for hverandre! 

  

 

Sak 48/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden. 

Godkjent 

 

Sak 49/19 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 21.10.19 

  Godkjent  

 

Sak 50/19 Skolens regnskap pr. 31.10.19 

Regnskapet viser et overskudd. Det går til å styrke lærertettheten og fullføre 

anskaffelse av læringsbrett. 

Vedtak: Regnskapet pr. 31.10.19 tas til etterretning  

 

Sak 51/19 Aktivitetsskolens regnskap pr. 31.10.19 

Regnskapet viser et underskudd. Det er dyrt å drive et så stort AKS. Det koster 

å følge opp enkeltelever med stort behov. 

Vedtak: Regnskapet pr. 31.10.19 tas til etterretning 

 

Sak 52/19 Strategisk plan 

Vi spisser neste års strategiske plan og satser på følgende:  

• Fagfornyelsen 

• Videreutvikle bruk av læringsbrett 

• Videreutvikle et inkluderende læringsmiljø 

• Vi vil sikre kvaliteten på aktivitetstilbudet i AKS og rekruttere og 

beholde kompetente ressurspersoner  

 



   

 

Sak 53/19 Kapasitet på ungdomstrinnet 

Det viser seg at UDA ved avdeling for skoleanlegg ikke har fått gjennom en 

leieavtale i nærheten av Majorstuen skole. Det er derfor usikkert om det blir 

plass til alle elevene fra Skøyen på Majorstuen fram til Hoff står ferdig. UDA 

v/ASA innkaller til nytt møte i uke 48 

Sak 54/19 Informasjonssaker 

▪ Digital satsning med bruk av læringsbrett på alle trinn er øyeblikkelig 

gjennomført. 1. trinn får utlevert brett i disse dager. Foreldremøtet om 

Digital satsning viste at dette er fremtiden. Diskusjonen der dreide seg 

om nettfilter og mulighet for å sperre for uønskede nettsteder. 

▪ 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 en har en positiv utvikling mellom 5. og 

ungdomsskolen. 

▪ FN-dagen og innsamling til Children of the Universe. Vi hadde en fin 

markering i hallen(se pkt 46) og elevene våre har jobbet inn kr 33 000 til 

barnehjemmet 

▪ Hvorfor det? Også i år et vellykket prosjekt. Takk til foreldre og elever. 

 

Sak 55/19 Eventuelt 

  Vårens møter blir 20.01, 02.03, 27.04, 25.05. 

 

   

        

 

__________________________________  _________________________________ 

leder       sekretær/rektor 

 

 

 


