
Referat fra Foreldrearbeidsutvalget (FAU) ved Skøyen skole, 24. april 2016 

Møtet ledet av FAUs leder Philippe Etienne.  

1. Velkommen til møtet  

2. Valg av referent  

3. Informasjon fra Driftsstyret  

Økonomi; Foreløpig viser skolens budsjett for 2017 gode tall.  Det skyldes blant annet at 
innkjøp av nytt IKT utstyr er utsatt til juni, men også endringer i når på året driftstilskuddene 
kommer.   

Aktivitetsskolen; Antall fjerdeklassinger som går på AKS ut hele skoleåret varierer fra år til 
år.  I år har relativt mange sagt opp plassene sine og AKS vil sammen med skolen ha en 
dialog med elevene på tredje trinn om deres forventninger og ønsker for AKS neste år.  
Deretter vil det bli en runde hvor foreldre på tredje trinn kan få spille inn forslag for å gjøre 
AKS mer attraktivt for fjerde klasse. Også økonomisk viktig for AKS å ha et stabilt 
elevgrunnlag.  

Skoleovertagelse; Skolens ledelse og lærere skal på samling om IKT og digitalisering to 
dager i oktober 2017.  For å få det til, blir det uteskole på valgdagen (fridagen blir tatt ut ifm 
med lærersamlingen i oktober) og foreldreovertagelse en dag. Skolen opplever 
foreldreovertagelsen som positiv for barn og foreldre.  Det vil både være behov for foreldre 
som kan være ansvarlig for undervisning og for assistanse i klasserommene.  Skolen har 
forslag til opplegg som kan brukes.  

Planleggingsdag: Fredag 18. august blir det felles planleggingsdag for lærerne på skolen og 
de ansatte på AKS. Med andre ord blir det ikke AKS siste fredag før skolestart.  

Skolebehovsplan 2018-2027 – Høring. Driftsstyret og skolen er i ferd med å utarbeide en 
bekymringsmelding vedrørende antall plasser på ungdomstrinnet i årene som kommer.  Det er 
ikke planlagt tilstrekkelig plasser sett i forhold til planlagt boligbygging.  Uttalelsen er vedlagt 
dette referatet. 

Skolestart 2017; Skolen jobber med inntaket av førsteklassinger til høsten.  Det vil bli behov 
for å gjøre noen flyttinger av lærere. Informasjon om endringene vil komme senest i siste del 
av mai.     

Nettvettsuke; Skolen har fått gode tilbakemeldinger på nettverksuken. Særlig på 
mellomtrinnet har det vært meldt tilbake om opplegget bidro til positiv dialog mellom barn og 
foreldre om nettbruk. 

Driblern; Driblern er en årlig event på Skøyen skole. FAU ga tilbakemelding til skolen at 
alternativet til fotball bør bli mer attraktivt enn det er i dag. Ulike alternative aktiviteter ble 
diskutert og skolen takket for tilbakemelding.  Det er ikke sikkert de får til endringer 
inneværende skoleår, men hvert fall neste år.  Elevene vil også bli forespurt om behovet for en 
større variasjon av alternativer til fotball.  



Ny fotballbane; Det vil bli bygget en ny fotballbane ved skolen. Skolen har fått informasjon 
om at den skal være klar til bruk når Driblern starter 16. juni.  Det er Bymiljøetaten som vil 
være eier av banen og en driftsavtale vil bli inngått med BMIL om bruken.  Skolen og AKS 
vil ha bruksrett om dagen og ettermiddag. Det ble diskutert om FAU bør engasjere seg i 
utformingen av driftsavtalen ifm med at beboerne i nærheten allerede opplever støy fra banen 
etter avtalt stengetid. Foreløpig kommer FAU ikke til å uttale seg.   

5. Informasjon fra grupper  

- Rus: Eget foreldremøte om rus for syvende trinn holdt 25. august.  Felles møte med 
Majorstua.  Rapport fra møtet vil bli gitt på neste FAU.  

- Skøytetilbud: FAUs leder orienterte om at det er søkt om støtte fra Ullern bydel til å dekke 
utgiftene til økt leie av skøytebanen på Frogner stadion.  Skole har også mulighet til å ta 
kontakt med Oslo Skøyteklubb for å høre om muligheter for støtte eller redusert leie. For 
øvrig bekreftet Bymiljøetaten at det ikke vil være spesiell "skolepris". 

- 17. mai-komiteen fra andre trinn jobber godt og det meste er klart.  De spørsmålene som står 
igjen vil bli diskutert med skolens inspektør.  Rektor orienterte om at Skøyen skole vil være 
nr. 83 i toget i år og at det gjøres spesielle forberedelser og beredskapstiltak for hele 
arrangementet i sentrum gitt tiden vi lever i.   

- Skaterampe: Undervisningsbygg var ikke interessert for å ha skaterampe på skolens 
område. Bymiljøetaten behandler nå saken. Det kan eventuelt være behov for 
reguleringsendring og det er ikke sikkert det hele går gjennom.  

- Trafikk; Oversikt laget av trafikkgruppe ble sendt til Bydel Ullern (Katrine Ann Richter 
Myrseth) og Bymiljøetaten via Undervisningsetaten. Pågående diskusjon om man skal melde 
skolen inn i Trafikkagenten.  Rektor sa at dette er et relativt omfattende opplegg som tar mye 
ressurser og oppfordret til å se om de har et godt tilbud også til de skolene som ønsker et litt 
mer begrenset opplegg. Det ble ikke redegjort for hele tilbudet, men nevnt at det inkluderer en 
app hvor barna selv kan melde fra om farlige strekninger/steder i trafikken. Til videre 
vurdering i trafikkgruppen neste skoleår. 

- AKS;  Diskusjon om behov for halvårlige planer for AKS.  Også diskusjon om økt behov 
for et tilvenningsprogram for førsteklassinger som starter på AKS før skolestart.   

- Psykososialt miljø; I mars 2017 ble det ansatt et mobbeombud for Osloskolen og det kan 
være aktuelt å invitere henne til skolen til høsten.  Rektor orienterte om at skolens ledelse vil 
få opplæring i de nye lovendringene. Gruppe informerte om mulig retning for viderearbeid: 
hvordan gjør man barn mer robuste?  

6. Eventuelt  

Feiring: Skøyen skole blir 20 år ved skolestart.  Rektor inviterte til gode forslag til hvordan 
dette kan feires.   

7. Arbeid i grupper  

	  



Vedlegg: Høringsuttalelse fra Driftstyre vedr. skolebehovsplan 2018-2027 

 

 

	


