
17. mai arrangementet– innsamlingsaksjon  

 

Kjære alle barn, foreldre og alle andre engasjerte i nærområdet rundt Skøyen skole. 

I år har FAU besluttet at overskuddet fra 17. mai arrangementet på skolen skal brukes til utbedring av 

skolens uteområde.  

FAU har det siste året, med full støtte fra Skolens ledelse, jobbet for å forvandle jordflekken der den 

revne barnehagen stod til et tilrettelagt område for idrett og frilek for barn og ungdom i alle aldre 

både i og utenfor skoletiden.  

Drømmen til Skøyen skole og FAU og er å få satt opp en 22x12 meter utendørs innebandybane, og 

parallelt med dette et ca. 60x12 meter langt område fasilitet til annen ballidrett, tuftepark etc. På 

langsiden av området drømmer vi om å få satt opp en løpebane på minst 85 meter som kan brukes til 

friidrett, bla. 60 meter løp, kast, mv. Om vinteren kan innebandybanen brukes til skøytebane.  

Området rundt Skøyen skole er uten fritidsklubb, og skolens hallkapasitet har vært sprengt i 20 år. 

Vi ønsker å få flest mulig barn og ungdom i aktivitet og ha en hyggelig møtearena utendørs. Med 

prosjektet forhindrer vi også at området blir konvertert til permanent parkeringsplass mens 

Fornebubanen bygges de nærmeste 5 årene. Vi ser allerede tendensen til slik bruk allerede.   

Prosjektet er kostbart, og krever byggesøknad, og FAU innser at vi trolig må gjennomføre prosjektet i 

flere trinn både for å få finansiert prosjektet og få godkjenning. 

Skøyen skole har allerede fått bevilget midler til et utendørs innebandyvant via Sparebankstiftelsen 

som koster ca 400 000 kr, og Monolitten idrettsklubb har besluttet å støtte prosjektet med midler til 

grunnarbeidene (inntil 400 00 kr) slik at innebandybanen får et solid, holdbart dekke.   

Skolen og FAU er i dialog med Oslobygg som eier skolens område. Oslobygg er positive til planene 

våre, men har pr nå ingen midler til nye prosjekter, og kan ikke love noe for fremtiden fordi mange 

skoler ønsker midler.  

FAU og Skøyen skole ønsker derfor å samle inn mest mulig midler privat, slik at prosjektet i størst 

mulig grad kan bli realisert nå- dette mens vi har et ubenyttet areal tilgjengelig, og slik at våre barn 

og ungdom kan få glede av prosjektet.  

Skøyens skole FAU håper årets 17. mai blir en stor og hyggelig sosial sammenkomst for nærmiljøet, 

og gikk minst at givergleden til årets arrangement er ekstra stor i år!   

Med vennlig hilsen 

Skøyen skole FAU 



 

Området som ønskes utbedret til barn og ungdom. Bildet er tatt fra Monolittveien. 

 

Området som ønskes utbedret sett fra skolegården.  

 


