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MØTE REFERAT 

 
 
Til:  FAU-medlemmer på Skøyen skole 
Fra: Sigurd Mikal Karoliussen 
Møtegruppe: FAU 
Møtested: Personalrommet på Skøyen skole 
Møtetid: 14.01.2019 18:00 
 
 
 
 

1. Godkjenning av innkallingen 
Innkallingen ble godkjent 

 
 

2. Valg av referent 
Anne Moursund Skyberg (5. klasse, Åsgard )  
 
 

3. Orientering fra Driftsstyremøtet v/ Anne Helga 
 

- Presenterte satsinger fremover ihht strategisk plan;  
o Det er fortsatt satsing på lese og skriveferdigheter  
o Satsing på bruk av læringsbrett. Disse er allerede kjøpt inn og det blir opplæring for 

personalet på vårparten knyttet til bruk i undervisning. Dette er en del av prosjektet om 
læringsteknologi i skolen. 

 
- Videre ble det vist til undervisningsåret med inndeling i syv perioder. Her har skolen innført ny 

overordnet del. Perioden man nå er inne i har fokus på kritisk tenkning. Foran hver ny periode 
jobber rektor og elevrådsrepresentantene fra trinn 7 med karaktertrekk og kjennetegn som skal 
vektlegges i den aktuelle periode.  

 
- Budsjett og den økonomiske situasjonen for skolen  

o Skøyen skole har kommet relativt godt ut. Det er ny minstenorm ift lærere, med økt 
lærertetthet. Det betyr at man går fra andel lærer/elev fra 1/16 til 1/15 for 1-4 trinn og 
1/22 til 1/21 for 5-7 trinn. Det er et lite underskudd fra i fjor som følge av innkjøp av 
Ipader til skolen,  

o AKS har et lite underskudd fra i fjor, men man antar man går i null i 2019. AKS skal 
fortsatt tilby et godt innhold, og presentasjon av tilbudet skal ligge på skolens 
hjemmeside,  

 
- Nasjonale prøver;  

o Det er fortsatt gode resultater på nasjonale prøver og det er fremgang i regning og 
lesing. Resultatene i engelsk er litt dårligere resultater sammenlignet med i fjor. Det 
presiseres at de nasjonale prøvene er et viktig verktøy for å finne ut årsakene til både 
gode og dårligere resultater, hva gjør man riktig og hva bør man gjøre bedre.    
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- Elevundersøkelsen,  
o Viser i hovedsak gode resultater 
o Ikke nok faglige utfordringer  
o Det er forholdsvis gode tall ift mobbing. I den forbindelse vises det også til at det skal 

være et møte med mobbeombud 6. februar på Skøyen skole.  
 

- Ungdomskoletrinnet neste år;  
o Det er sendt ut brev om informasjon til de som er utenfor skolekretsen at de må søke 

seg inn på ungdomstrinnet (gjelder 10 stk).  
o Det vil være større utfordringer neste år, da det ikke vil være plass til alle på trinnet. 

Her er det en egen temagruppe i FAU som vil få mer informasjon om hvilke tiltak som 
planlegges iverksatt for å løse dette.   

 
 
4. Valg av vara medlemmer til driftsstyret: 3 personer 

- Are Berstad  
- Mira Børstad 
- Heidi Særvold (fra 1.1 2018) 

 
 

5. Valg av kasserer 
Her var det ingen som meldte seg slik at Phlippe Etienne fortsetter som kasserer inntil videre.   

 
 

6. Salto møte på Skøyen skole – 7. klasse 
Det legges opp til et SALTO møte på Skøyen skole for 7. trinn. Salto er et samarbeid mellom 
kommunen og politiet for å forebygge rusmisbruk og kriminalitet blant barn og unge.  
 
 
7. Status i arbeidsgruppene  
Det ble ikke jobbet i temagruppene 14. januar. 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 

 
 
8. Eventuelt 
Det har blitt spilt inn til FAU om at det blant elever på trinn 7, oppleves mer støy i trio? Det har vært 
tilbakemelding fra enkelte elever at det ofte kan være mer uro i disse gruppene. Det skal sjekkes ut om 
dette inntrykket stemmer.   
 

 
 

Neste møte er mandag 11. mars klokken 18:00. 
 
 
 


