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Protokoll fra driftsstyremøte 29.11.17 
 

Tilstede:  Arne Thommesen Elsa Wiig   

Astrid Giskegjerde Adam Tumidajewicz    

Maria Hiorthøy  Marit Krane Sømme  

Kristoffer Andenæs  Svein G. Olsen  

 

Sak 53/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden  

Vedtak: Innkalling og dagsorden er godkjent.  

 

Sak 54/17 Godkjenning av protokoll fra 25.10.17 

 Vedtak: Protokoll fra styremøte 25.10.17 er godkjent. 

 

Sak 55/17 Elevrådet 

 Elevrådslederne, Christina, Julie og Erik presenterte seg og fortalte om saker de er 

opptatte av. De er i ferd med å lage en presentasjon for MMS etter nyttår som handler 

om godt og trygt skolemiljø, resultatene fra trivselsundersøkelsen. De fortalte om 

skolens satsing på Gullbokser, tipsplakater, friminutt og leker, oppstilling ute, hemmelig 

venn, Gullkosten. Elevrådslederne framstår som ivrige og kloke og reflekterte og ønsker 

å gjøre en god jobb for skolen. De arbeider nært med ledelsen. 

 

Sak 56/17 FAU 

Tom Darell, FAU-leder, presenterte seg og arbeidet som de i FAU er opptatt av. Han 

oppsummerte og fortalte om telefonkatalogen og Aksjonsdagen som 

inntektsinnbringende aktiviteter. Aksjonsdagens halve inntektssum går til skolebygg i 

Kenya. FAU er opptatt av ressursfordelingsmodellen, og det er mye engasjement i 

foreldregruppen. Også DS diskuterte saken, og det er bekymring rundt hvordan det vil 

slå ut. Det skal være en demonstrasjon ved Rådhuset der flere foreldre vil delta. Ellers er 

FAU opptatt av trafikkspørsmål og sikkerhet på skoleveien. De engasjerer seg i 

ungdomssaker, og ønsker at Natteravnene går runder også på Bygdøy i et samarbeid 

med Ruseløkka skoles FAU. Samarbeidet er allerede etablert. Det har vært utagerende 

festing på Bygdøy der konsekvensene har vært uheldige, og som det snakkes mye om i 

nabolagene.   

 

 

Sak 57/17  Skoledriftsrapport/regnskap for skole og Aktivitetsskole pr. september 

  Vedtak: Regnskapet pr. 31.10.17 tas til etterretning. 

 

Sak 58/17  Nybygg-saken 

 Nybygget har prioritet på rehabiliteringsliste, og står fremdeles i forslaget til 

Skolebehovsplanen.  

 

Sak 59/17  Mobbing 

-Lokal trivselsundersøkelse. Marit redegjorde kort om resultatene fra den og det ble 

henvist til elevrådsledernes presentasjon. 

-Elevundersøkelsen gjennomføres i disse dager. Resultatet tas neste møte.  
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Sak 60/17 Informasjon fra skolen ved rektor  
-Nasjonale prøver – gjennomført. Resultatene orienteres det om på neste møte.  

-Arne Thommessen takkes for mange år i Driftsstyret og vel utført jobb. 

-DS-møter i januar og neste halvår (17.01., 18.04. og 13.06.) 

 

Sak 61/17 Eventuelt 

   

 

 

 

 

 

 

_________________      _______________ 

Astrid Giskegjerde      Svein G. Olsen 

leder av Driftsstyret        rektor/sekretær i Driftsstyret 


