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MØTE REFERAT 

 
 
Til:  FAU-medlemmer på Skøyen skole 
Fra: Sigurd Mikal Karoliussen 
Møtegruppe: FAU 
Møtested: Personalrommet på Skøyen skole 
Møtetid: 11.03.2019 18:00 
 
 
 
 

1. Godkjenning av innkallingen 
Innkallingen ble godkjent 

 
 

2. Godkjenning av referatet 
Referatet fra møtet 11. januar ble godkjent 
 
 

3. Valg av referent 
Ellen Framhus (6. klasse, Gjallarhorn)  
 
 

4. Orientering fra Driftsstyremøtet v/ Anne Helga 
- Regnskap for 2018 er godkjent – man har bevisst minus pga. digital satsning, men dette vil jevne 

seg ut. Det ble spurt om hvorvidt store vs. små klasser har betydning for de økonomiske 
rammebetingelsene til skolen? Skøyen skoles rammer er gunstige. Måten det telles hoder på til 
grunn for tildeling av midler gir Skøyen skole stordriftsfordeler ift. andre skoler, som f.eks. 
Vinderen 
 

- Fullstendighetserklæring – OK 
 

- Aktivitetsskolen, resultat i 400 000 minus. Vedtatt gratiskjernetid for første klasse fra høsten av. 
Mulig bemanningsmessig utfordring 

 
-  Foreldreundersøkelse sendt ut – frist for tilbakemelding nært forestående 

 
- Det ble spurt om uro i basis vs. trio  - mulig det forekommer mindre forskjeller i de ulike gruppene, 

men ingen generelle tegn til at den ene formen har utfordringer ift. den andre ift. trivsel eller 
læringsmuligheter. Viktig for Skøyen skole å skape et miljø hvor elevene er robuste i forhold til 
endringer, og man har en trygghet på tvers av trinnet slik at man ikke bare har undervisning i 
basisgruppene. 

 
- Ønske fra ledelsen ved skolen: ønsker skoleovertakelse i januar 2020 – med andre ord flyttes  

fridagen ifm. valget på høsten 
 

-  Rektor minnet om tradisjon for FAU-innkalt foreldremøte en gang i året og at Oslo er 
miljøhovedstad i 2019 – Bydel Ullern og Frogner arrangerer en miljømarkering en kveld til høsten 
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langs Frognerelva. Skøyen skole vil da bidra med opplegg fra det årlige prosjektet "Den naturlige 
skolesekken" 

 
 
 
4. Status 17. mai komiteen 
Det mangler en representant fra Brage, men er ellers er komiteen fullt bemannet og de har hatt 3 møter 
til nå, og har avtalt resten av møtene for perioden frem til 17.mai.  

 
Det vil bli opprettet et event på Face der vi vil legge ut bilder av premier samt informasjon om dagen i 
ukene før 17.mai. Dette trenger de hjelp til å spre ut info om. Det er planlagt å ta en status klassevis på 
torsdag 14.3.  

 
 

5. Informasjonsmøte om ungdomsskolebehovet på Skøyen ved Utdanningsetaten - status 
Stadig slik at det skal være plass til nåværende 6- og 7. klasse ved Majorstua, men skole på Hoff er 
ikke klar innen nåværende 5. klasse er klare for ungdomsskolen og 6-klassetrinnet er allerede så fullt av 
elever at det vil kunne by på plassproblemer. 

Initiativ fra mor i 4. klasse: er det en mulighet for benyttelse av ledig bygg ved Møllhausen på Skøyen? 
Det er sendt henvendelse til byråden om mulighet. Møte om ledig bygg 19.03. kl. 15-16. Møte med 
Undervisningsbygg om plan for ungdomsskolen 20.03. kl. 15-16. FAU stiller med representanter i 
begge møter.  

 
6. FAU og reg. nr. - status 
Det er bestemt at vi skal registrere FAU Skøyen skole som forening og leder/nestleder har sendt inn 
søknad til Brønnøysund om dette. Så fort det er på plass kan vi opprette en bankkonto knyttet til org.nr. 
og dermed få mer ordnede forhold ift. gjennomføring av arrangementer som 17. mai mm. 
 

 
7. Eventuelt 
 
- Nytt Foreldremøte med tema mobbing aktuelt? Ja, absolutt men gjerne med mer fengende 

invitasjon. Annicken Martinez-Aasen henvender seg til «Skøyen skoles venner» for støtte samt til 
BMIL med sikte på lån av lokaler for møtested, og videre avklaring av passende tidspunkt for 
invitasjon av Hedvig Montgomery – her anbefales vi å være tidlig ute ift. lån av lokaler 

 
- Initiativ fra tidligere FAU leder Erik: Invitere Professor Anders, kompetansesenter for digital 

læring til å foredra om digital læring, muligheter og utfordringer – analog vs. digital. FAU er 
positiv – ta kontakt med assisterende rektor Martin og sørge for berammelse så snart som mulig 
denne våren – møte i allrommet (ikke Skøyen kirke pga. livssynsnøytral grunn) 

 
- SALTO – rus og vold i bydelen – møte 25. april. Anbefales for alle med barn i 7. klasse i 

«alkobeltet» (Frogner, Ullern og Bærum) - dvs. før det er for sent med formaninger og orientering 
om risiko 

 
 
8. Status i arbeidsgruppene  
 
Fornebubanen. Brev med spørsmål til prosessen – særlig med tanke på trafikal belastning i nærheten av 
skolen på vei fra FAU. Samordner med FAU ved Smestad skole, vil prøve å få med også berørte 
barnehager for å få bedre slagkraft. 
 
AKS – FAU ønsker redegjørelse for bemanningssituasjonen 
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Bekymring mht. ivaretakelse av de minste barna ved ankomst om morgenen. Spørsmål ved om det ikke 
er for mye utetid 
 
Etter øvrige punkter satte noen av gruppene seg sammen og hadde gjennomgang av sine saker. Vi vil 
på neste møte ha en statusgjennomgang av de ulike holder på med i plenum. 
 
Gruppene er: 
 

- Elevens psykososiale miljø 
- Fornebubanen: (Her vil det gå et brev fra FAU der det bes om mer informasjon om hvordan 

utbyggingen vil påvirke nærområdet)  
- AKS 
- Skolebehovsplan og fremtidig plass på Ungdomstrinnet 
- Informasjon og nettside 

 
 

 
 

Neste møte er mandag 29. April klokken 18:00. 
 
 
 


