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PROTOKOLL FRA DRIFTSSTYREMØTE ONSDAG 17.02.2021  
 
 
Til stede (på Teams eller fysisk):  
Astrid Giskegjerde  
Tommy Gilen  
Anne-Lise Bergenheim  
Heidi Park  
Anouska G. Andenæs 
Marit K. Sømme  
Ina Gilbo  
Famke van Veen 
Svein G. Olsen  
 
  

Sak 13/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden  

Vedtak: Innkalling og dagsorden er godkjent.  

  

Sak 14/21 Valg av leder og nestleder 

Konstituering av driftsstyret for 2021. Sedvanen på Bygdøy skole har vært at representanter fra 

foresatte velges som leder og nestleder. For 2021 går driftsstyret bort fra dette da en av 

foreldrerepresentantene er FAU-leder. 

Vedtak: Astrid Giskegjerde gjenvelges som leder og Tommy Gilen velges som nestleder for 2021. 
 

Sak 15/21 Godkjenning av protokoll fra driftsstyremøtet 20.01.2021  

Vedtak: Protokoll fra styremøtet 20.01.21 er godkjent.   

  

Sak 16/21 Driftsrapport/regnskap for skole og Aktivitetsskolen pr. 31. 01.2021 

Rektor orienterte. Avviket i januar skyldes periodisering. Regnskapet pr. 31.01.21 gir ikke et riktig 

bilde og blir dermed ikke behandlet.  

  

Sak 17/21 Årsregnskapsrapport 2020 

Årsregnskapet for både skole og Aktivitetsskolen ble gjennomgått på forrige møte. Skolen har fått 

kompensasjon for det som er ført på Koronakontoen. Driftsstyret ber administrasjonen vurdere om det 

er mer som kan hentes inn, spesielt på aktivitetsskolen.   

Driftsstyret ønsker en bredere gjennomgang av økonomien på BAKS på neste møte.   
Vedtak: Årsregnskapsrapport 2020 med disponering av merforbruk er vedtatt.  

  

Sak 18/21 Fullstendighetserklæring  

Fullstendighetserklæring sendt ut på forhånd. 

Vedtak: Fullstendighetserklæringen for 2020 er tatt til etterretning.   

  

Sak 19/21 Strategisk plan 2021  

Kort gjennomgang av de viktigste satsingene for skolen i 2021. De viktigste prioriteringene vil være 

på opplæring av de grunnleggende ferdigheter, innføring av ny læreplan og et trygt og godt 

læringsmiljø. Det er også utarbeidet egne handlingsplaner for begynneropplæringen og BAKS.  

Vedtak: Strategisk plan for Bygdøy skole 2021 er vedtatt.   



   

 

   

 

 

Sak 20/21 Økonomi  

FAU har en egen arbeidsgruppe som arbeider med økonomi. Rektor har møte med økonomigruppa 

18.02. og ønsker innspill fra DS på saker de kan arbeide med.  

Innspill:  

- Se nærmere på fordelingsmodellen og hva den konkret innebærer for skolen fra 2022  

- Dialog med økonomiavdelingen i UDE (få frem at skolens økonomi ikke er bærekraftig) 
 

Sak 21/21 Skole- og klassemiljø  

Status på aktivitetsplaner: 4 totalt på skolen. Flere planer er avsluttet. Språkbruk er tema i elevrådet.  

Vedtak: Orienteringen tatt til etterretning.  

 

Sak 22/21 Korona  

Rødt og gult nivå - skolens planer og erfaringer: Flere elever profiterer på at elevene organiseres i 

mindre grupper og med avgrensede uteområder. Elevene er svært tilpasningsdyktige. Det er krevende 

for lærerne å skifte fra gult til rødt nivå. Pedagogisk personell savner også den faglige og sosiale 
kontakten på tvers av trinnene.  Skolen opplever god støtte fra foresatte. AMU har evaluert underveis 

og er fornøyde med organiseringen. Skolen er nå enda bedre forberedt ved en eventuell ny innføring 

av rødt nivå på skolen.  

  

Sak 23/21 Orientering fra rektor   

- Status IKT: Det er kjøpt inn nettbrett til 2.trinn i januar. 1.trinn er også dekket opp, men med 

litt eldre nettbrett. Det er nylig gjennomført en konsolidering av plattformer for 

administrasjonen som har skapt utfordringer. 

 

- FAU blir bedt om å oppnevne en foreldre-vara til DS. Skal være tre vararepresentanter.  

  

Sak 24/21 Eventuelt   

Ingen saker under eventuelt.  

 

Neste møte: 14. april.  

 
 

 

Astrid Giskegjerde    Svein G. Olsen 

Leder av driftsstyret     rektor/sekretær i driftsstyret 


