
Referat fra FAU-møte 19.06.2017 

1) Velkommen v/ FAU-leder. 

 

2) Nytt om AKS v/ undervisningsinspektør Tone. 

 

Fra neste skoleår blir det nytt konsept for 4.klasse på AKS. Ledelsen på AKS har gjennomført 

brukermedvirkning og hatt dialog med elevene i denne forbindelse, og hatt avstemning. Det vil bli 

fritidsklubb på AKS på fredager, som elevene i 4.klasse skal drifte. «Minikokker» skal sørge for mat 

til fredagskafeen på klubben. Andre aktiviteter for 4.klasse på AKS vil bli «Medierom» og Kids på 

tur». Sistnevnte skal på tur til Klatreparken bl.a. 

AKS-ledelsen har også jobbet med bedre organisering av 1.trinn på AKS. Blant annet har de jobbet 

for å få til bedre overgang fra barnehagen til AKS. Ledelsen har også foretatt en rekke nyansettelser 

på AKS, med godt kvalifiserte folk. Det er også ansatt ny baseleder på 2. trinn.  

 

3) Div info fra ass. rektor og rektor 

Ass. rektor informerte om kartleggingsprøver, og om halvårsvurderinger som ble lagt ut i juni. 

Kartleggingsprøvene er et viktig verktøy for skolen mht. å avdekke behov og vise hvor det er behov 

for å styrke opplæringen.  

Rektor informerte om foreldreundersøkelsen og Skolemiljøutvalget (SMU). Skoleledelsen har møte 

med SMU to ganger i året. I SMU sitter representanter fra elevrådet, bydelen og Driftsstyret, og 

temaer for møtene er fysisk og psykisk arbeidsmiljø. Rektor informerte om enkeltvedtak for elever og 

«Mitt valg». Elevundersøkelsen viser lave tall mht. elever som har opplevd mobbing ved Skøyen 

skole. Skøyen skole oppnådde bra score på foreldreundersøkelsen.   

4) Nytt fra Driftsstyret v/ rektor 

• Rektor informerte om skolens økonomi. Skolen vil prioritere å bruke noe penger på iPads til 

5.trinn og møbler. Skolen satser også på IKT (koding) og «Mitt valg». 

 

Når det gjelder økonomien ved AKS, så har en valgt å bruke noe penger i forbindelse med 

ansettelser.  

 

• Neste skoleår feirer skolen 20 år. Det blir fest i uke 36 for skolens elever og ansatte. Det blir 

feiring fredag 08.09.2017. 

   

• Det er planglagt skoleovertagelse den 19.10.2017. Skoleovertagelsen vil være et av temaene 

som skal tas opp på foreldremøtene i september. 

• Første FAU-møte til høsten blir den 18.09.2017. 

 

• Rektor viste bildefremvisning fra våren 2017 på Skøyen skole, herunder blant annet fra 

Dribler`n og elever og ansattes flotte markering av rektors 60-årsdag. 

 

• Svømming. Alle elever skal ha 20 timers svømming. Skolen har så langt benyttet seg av 

Frognerbadet. Fra neste skoleår vil skolen også benytte seg av Vestkantbadet.  

 

5) Info vedr økonomi i FAU v/ FAU-leder 

 

Det har vært budsjettert med noe før høye inntekter fra 17.mai-arrangementet.  



FAU pleier å yte tilskudd til skoleavslutningen for 7.klasse, elevenes skøytebilletter til 

Frogner stadion og buss til leirskole. FAU har søkt kommunen om å få støtte/gratis inngang 

til Frogner stadiom på skøytedager etc, men har fått avslag.  

 

Det ble diskusjon om hvorvidt FAU skal bidra til oppgradering av skolens lydanlegg. 

 

Erik Villum ble valgt til ny vararepresentant til Driftsstyret.  

 

I forbindelse med skolens 20-årsjubileum i september trengs det tre kaker fra hver klasse. 

FAU skal organisere kakebakere til jubileet.   

   


