
   

  

  
 Oslo kommune 

 

Skoleetaten 

 Utdanningsetaten 

 Bygdøy skole 
  

 

 

 

 
 

    
Post- og besøksadresse  Hjemmeside bygdoy.osloskolen.no 

 

 

    
Bygdøy skole Telefon:  23 28 11 30 E-post:.bygdoy@  

Strømsborgveien 12, 0287 Oslo 

 

Telefaks: 23 28 11 40 

BAKS   :  23 28 11 38 

ude.oslo.kommune.no  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll fra driftsstyremøte 25.10.17 
 

Tilstede:  Arne Thommesen Elsa Wiig  Forfall:  Kristoffer Andenæs 

  Astrid Giskegjerde Marit Krane Sømme    

Maria Hiorthøy  Svein G. Olsen 

Adam Tumidajewicz  

 

Sak 45/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden  

Vedtak: Innkalling og dagsorden er godkjent. 

  Rektor beklaget at han har glemt å innkalle elevrådslederne. Derfor møter ikke de.  

 

Sak 46/17 Godkjenning av protokoll fra 20.09.17 

 Vedtak: Protokoll fra styremøte 20.10.17 er godkjent. 

 

Sak 47/17 Elevrådet 

 Elevrådslederne innkalles neste gang.  

 

Sak 48/17 Skoledriftsrapport/regnskap for skole og Aktivitetsskole pr. september 

 Det framkom ingen innvendinger til regnskapet. Det ble imidlertid snakket om byrådets 

forslag til gratis aktivitetsskole for 1. klassingene på Bygdøy skole fra neste skoleår, og 

at det har vært nevnt i avisen at det foreslås at det skal være et prosjekt rundt innholdet 

på BAKS. Rektor vet ikke mer enn det som har stått i avisen. 

  Vedtak: Regnskapet pr. 30.09.17 tas til etterretning. 

 

Sak 49/17  Nybygg-saken 

 Områdedirektøren sier at det blir nybygg, intet tyder på noe annet. Det er ikke foreslått 

noen endringer i skolebehovsplanen. Skal FAU eller DS vise seg for Kultur- og 

utdanningskomiteen? Høringsinnspillene sjekkes. Arne undersøker og drar og møter 

komiteen.  

 

Sak 50/17  Mobbing 

-Elevundersøkelsen gjennomføres i slutten av november. DS ønsker en kopi av den når 

den skal fremlegges. Den lokale trivselsundersøkelsen skal tas først.  

-Virkninger av aktivitetsplaner. Det har vært positive reaksjoner på at planer blir laget, 

og det kan virke som de blir mer konkrete og virkningsfulle enn de tidligere 

enkeltvedtakene. 

-Klasseledelse. Vi jobber mye med det, og at det er det viktigste virkemiddelet vi har i 

det forebyggende arbeidet mot mobbing, er det ingen tvil om. 

 

Sak 51/17 Informasjon fra skolen ved rektor  
-Barnevern – informasjonsplikt og meldeplikt er skjerpet. 

-Helsesøster og skolelege. Helsesøster 60% og skolelege en gang i måneden. Bydelen 

satser mer på helse og oppfølging.  

-Fra FAU – Aksjonsdagen. Skolens ønske er at de bevilger penger til Ipadene som 

allerede er kjøpt inn.  

-Budsjett-møte 11. desember 

-Strategisk plan- arbeid framover 
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-DS-møter i januar og neste halvår (17.01., 18.04. og 13.06.) 

 

Sak 52/17 Eventuelt 

 -Natteravner- behovet for natteravner tas opp i FAU. Rektor orienterte om hærverk på 

skolen og på Bygdøhus, - samme helg. Forholdene er politianmeldt. 

 -Filmen "Hemmelighet" – reaksjonene på den stort sett samme som i ledelsen. Men 

filmen skal vises på nyåret, med helsesøster og barnevern til stede.   

 

 

 

 

 

 

 

_________________      _______________ 

Arne Thommessen      Svein G. Olsen 

leder av Driftsstyret        rektor/sekretær i Driftsstyret 


