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Protokoll fra driftsstyremøte 20.09.17 
 

Tilstede:  Arne Thommesen Elsa Wiig 

  Astrid Giskegjerde Marit Krane Sømme    

  Kristoffer Andenæs Maria Hiorthøy 

Adam Tumidajewicz Svein G. Olsen 

 

Sak 35/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden  

Vedtak: Innkalling og dagsorden er godkjent. 

Nytt medlem Astrid Giskegjerde ble ønsket velkommen, DS ble konstituert med Arne 

Thommessen som leder fram til årsskiftet og at Astrid Giskegjerde overtar som leder da.   

 

Sak 36/17 Godkjenning av protokoll fra 14.06.17 

 Vedtak: Protokoll fra styremøte 14.06.17 er godkjent. 

 

Sak 37/17 BAKS-leder Siri Thoresen 

 Siri orienterte om planer og praksis på BAKS. Det har aldri vært flere deltakende barn 

på aktivitetsskolen, og aktiviteten forskes opprettholdt ved å lage et "klubbråd" for de 

eldste elevene. Økonomien er god som følge av økt deltakelse, men det skal ansette 

flere assistenter. 

 

Sak 38/17 Skoledriftsrapport/regnskap for skole og Aktivitetsskole pr. august 

 Det framkom ingen innvendinger til regnskapet.  

  Vedtak: Regnskapet pr. 31.08.17 tas til etterretning. 

 

Sak 39/17  Tertialrapport 

  Rektor la fram rapporten som skisserer prognosen for regnskapet ved årsslutt. Det ble 

også lagt fram rapportering på den statlige satsingen 1.-4. trinn som omhandler 

forsterking av norsk og matematikk på småskoletrinnet 

 Vedtak: Tertialrapporten og rapport statlig satsing 1.4. trinn tas til etterretning.  

 

Sak 40/17 Ordensreglene 

  Ordensreglene for Bygdøy skole er bygget på Oslo kommunes ordensregler, med noen 

lokale tilpasninger. Elevrådet hadde ingen innvendinger, og etter kort drøfting hadde 

ikke DS det heller. 

 

Sak 41/17 Nybygg-saken 

 Det var befaring i august på parkering ifm nytt bygg. Det var Jane Simensen og noen 

flere fra UB og med representanter fra arkitektene. Vaktmester og rektor var tilstede. 

Det blir færre parkeringsplasser enn først antatt, noe somskolen har påpekt kan føre til 

enda større vanskeligheter med å skaffe kvalifisert personale til skolen.  

 Idrettshallen – det er laget en kontrakt med halle som er mer varig og som det betales 

for. Vi trenger å se fram i tid, og få til permanente løsninger som gjør at vi ikke må 

forhandle hvert år. 

 Brukergruppen, - kommer den i gang? Vi venter på innkalling og framdriftsplan. 

 Det er, så langt, ikke noen signaler om at det ikke skal bygges. DS er spente på 

resultatet av budsjettbehandlingen i desember. 
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Sak 42/17  Mobbing 

Rektor orienterte om ståa pr i dag, om at foreldreundersøkelsen viser gode resultater 

sammenliknet med Oslo. Rektor orienterte om aktivitetsplikten etter ny §9A i 

Opplæringsloven, hvordan den allerede er tatt i bruk og hvordan Læringsmiljøteamet 

fremdeles følger opp. Det er mye som peker i retning av bedring, og det er en fortsatt 

vilje til at vi lærer mer.  

 

Sak 43/17 Informasjon fra skolen ved rektor  
-Skoleårets start – so far, so good! 

-Nasjonale prøver – spennende å se om vi klarer å opprettholde gode resultater. 

-God skolestart – filmen "Vonde hemmeligheter" – rektor stoppet filmen i påvente av en 

diskusjon om filmen. Linken til filmen sendes DS-medlemmene. 

 

Sak 35/17 Eventuelt 
De neste møtene i DS i høst blir 25. oktober og 29. november.  

 

 

 

 

 

 

_________________      _______________ 

Arne Thommessen      Svein G. Olsen 

leder av Driftsstyret        rektor/sekretær i Driftsstyret 


