
Referat fra møte i FAU 6. mars 2016 

1. Velkommen til møtet 

2. Valg av referent 

3. Informasjon fra Driftsstyret v/ass. rektor og rektor 

 

 økonomi: både skole og AKS går i pluss 

 

 Nettvettuke  arrangeres uke 12 med opplegg tilpasset hvert trinn 

 Foreldre som ønsker lesestoff kan finne det på   

 https://www.barnevakten.no 

 http://www.dubestemmer.no 

 

 Svar i forbindelse med høring om fordelingsmodell Oslo kommune 

Informasjon om høringsuttalelse sendt fra rektor, FAU og Driftsstyret 22. januar til 

Utdanningsetaten vedrørende ressursfordelingsmodellen for grunnskolen.  Skolen er 

bekymret for at modellen innebærer kutt i skolens budsjett, og det bes om utvidelse av 

ordningen om særskilt elevpris til å omfatte elever med vedtak om spesialundervisning.  

 Av de 6 fordelingsområdet som ble evaluert er det foreslått å justere 2 av dem.  

 Sosiodemografisk. Her vil Skøyen skole miste 1 mill fra en opprinnelig tildeling på 2 
mill. kr. 

 Særskilt srpråksopplæring. Her vil Skøyen skole få 165 000 mer fra en opprinnelig 
tildeling på 1,16 mill. kr. 

 
Med ny modell vil Skøyen skole til sammen få 860 000 kr mindre sammenlignet med 
nåværende fordelingsmodell., noe som tilsvare nedgang på 2% i følge rapporten fra Deloitte. 
For skole betyr det omtrent et årsverk. 

 

 Skolens plan for psykososialt miljø 

 Informasjon om skolens arbeid med psykososialt miljø ligger samlet på skolens hjemmeside.  

Alle på skole har påseplikt når det skjer noe 
Skole fokuserer på forebyggende arbeid 
Spørsmål om FAU burde lage en egen kontakt- eller ressursgruppe for å hjelpe foreldre i 
vanske. 
 

 Orientering om Foreldreundersøkelsen 

 Foreldreundersøkelser blir sendt ut til foreldrene inneværende uke. 

4. Tema diskutert med skoleledelse 

 a. Orientering om SaLTo Ullern lokalmiljøforum 

https://www.barnevakten.no/
http://www.dubestemmer.no/
https://skoyen.osloskolen.no/om-skolen/laringsmiljo/handlingsplan-mot-mobbing/


 SaLTo (Sammen lager vi et trygt Oslo) er samarbeidsmodellen til Oslo kommune og Oslo 

 politidistrikt for å forebygge kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge. Bydelene har 

 egne SaLTo-koordinatorer som iverksetter ulike aktiviteter ut i fra utfordringer i den enkelte 

 bydel. 

 To representanter fra FAU rapporterte fra møte med Ullern bydelskoordinator og leder 

 for Stoppestedet ungdomshus.  

 FAU vil vurdere å arrangere eget møte om ungdom og rus for foreldre på 7. trinn og kommer 

 nærmere tilbake til eventuell planlegging av et slikt møte. 

 b. Fotballbane 

 Fylkesmannen har ikke tatt klage på etablering av bane til følge og kommunens vedtak om 

 bygging blir stående. Byggeperioden vil være i sommerferien. 

 Tiltak for å unngå ureglementert bruk av banen etter åpningstid skal vurderes nærmere i 

 forbindelse med inngåelse av driftsavtale med BMIL.  

5. Arbeid i gruppe / Informasjon fra gruppe 

 Psykososial gruppe 

o Gruppen ser på mulighetene for egen ressursside på skolens hjemmeside der FAU kan 

bidra med informasjon og kontakt med andre foreldre for erfaringsdeling 

o Vurdering av Halloween-arrangement på skolen 

 

 Utegruppe 

o Områdeplan for Skøyen legges ut til offentlig høring før sommeren. 

o Fotballbane nr 2 blir bygget på andre siden av bekken for eksisterende fotballbane 

 

 Annet 

o 17. mai komité: Komité er i gang og alt er i orden. 

 

o Fotograf: 

25.10.2016 har skolen inngått avtale med ARIEL FOTO om fotografering til skoleår 

2017/2018 som vil foregå i september 2017. 

Foto-gruppe vil presentere en innstilling/forslag senest september 2017 til valg av 

leverandør til fotografering i 2018 

o Inngangsbillett skøytebane 
Skøyen skole benytter skøytebane på Frogner stadion 2 full dager / år / trinn. Rektor 
ønsker heller å bruke skøytebane flere ganger med kortere besøk under gymtimene. FAU 
Skøyen skole / Marienlyst og Majorstuen spurte derfor Frogner event om å få lavere 
inngangspris for skoler, men Frogner event ble dessverre ikke positiv til forslaget. FAU vil 
sende samme henvendelse til politisk nivå : Byråd for Kultur, idrett og frivillighet og Bydel 
Ullern. 


