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MØTE REFERAT 

 
 
Til:  FAU-medlemmer på Skøyen skole 
Fra: Sigurd Mikal Karoliussen 
Møtegruppe: FAU 
Møtested: Personalrommet på Skøyen skole 
Møtetid: 16.09.2019 18:00 
 
 
 
 

1. Godkjenning av innkallingen 
Innkallingen ble godkjent 
 

 
2. Valg av referent 

Sissel Strand (1. klasse, Bifrost)  
 
 

3. Orientering FAU 
Møtet var skoleårets første samling i FAU og invitert var også klassekontaktene for å skape en bra 
start for arbeidet fremover. Anne Helga orienterte om FAUs rolle på Skøyen skole og hvordan 
skolen ønsker å samarbeide tett med FAU for å ha en best mulig dialog med foreldrene. 

 
 

4. Orientering fra Driftsstyremøtet v/ Anne Helga 
- God oppstart på skole og i AKS 
- Grei økonomi i skole og AKS. Vi har nå utlyst lærerstillinger for å dekke krav til lærernorm. 
- Ledelsen er økt med en ny underinspektør. Hun heter Thea Stensrud Bakken 
- Fokus dette skoleåret vil bli innføring av ny Læreplan. Den skal gjelder fra høsten 2020 
- Klasselister deles ut på vår skole. Dette ønsker skolen og foresatte. På innskrivningsskjemaet til 

skolen blir foreldrene spurt om vi kan dele e-mailadresse og telefonnummer. 
 
 
5. Foredrag: Foreldremagi 26.9 

Det holdes foredrag for alle foreldre og ansatte ved skolen/AKS den 26.9 av Hedvig Montgomery. 
Vi ble enige om å minne folk om å melde seg på så vi har oversikt over behovet for stoler i 
Skøyenhallen. FAU og klassekontakter trengs for å rydde stoler etter og før foredraget. Både mail 
fra Annicken samt melding i portalen ble bestemt gjort. 

 
 

6. Foredrag: Digitale læringsprosesser 28.10 
Det holdes foredrag for alle foreldre og ansatte ved skolen i digitale læringsprosesser den 28.10. Vi  
minner også om dette til foreldre en uke før arrangementet. Her vil foredraget foregå i allrommet. 
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7. Utvidet AKS under foreldremøter 
Foreslag om å utvide Aks under foreldremøter for å hjelpe de med lite nettverk rundt seg. Vi ble 
enige om å kartlegge behovet – Psykososial gruppe undersøker og vender tilbake om dette bør 
utredes nærmere.  
 
Klassekontaktene kan bidra med å oppfordre foreldre om å gå sammen og hjelpe hverandre innad i 
klassen som en annen løsning på dette. Skolen må følge opp de som ikke er fra Norge / ikke 
snakker norsk, og sette opp en strategi for kommunikasjon med disse familiene så de ikke faller 
utenfor. Det er registrert flere tilfeller hvor slik familier ikke får med seg beskjeder om 
arrangementer mm. som gjør at de ikke stiller på dette. 
 
 

8. AKS – hvordan har oppstarten vært? 
Vi gikk en runde rundt bordet og fikk tilbakemeldinger om at oppstarten har gått fint, uten de 
problemene vi opplevde ved oppstarten 2018. 
 
AKS gruppen vil følge opp videre og ha dialog med AKS etter behov. 
 

 
9. Eventuelt 

Vi tok opp følgende saker under eventuelt: 
 
- Kan Tine ha flere valgmuligheter for barna. Etter en gjennomgang i FAU var det et klart flertallet 
som ikke ønsket flere valgmuligheter. Vi beholder tilbudet slik det er i dag.    
 
- Hunder i skoleområdet. Det er ofte at folk tar med seg hund inn på skolens området. Det kan være 
behov for å minne om at dette ikke er lov gjennom melding i portalen. FAU vil også høre med 
skolen om det burde settes opp skilt i tillegg.  
 
- Sykkelparkering. Det er ofte kaos og vanskelig å komme seg fram ved kuben. Her kan det også 
sendes ut beskjed i portalen om at stativene skal benyttes og at sykler ikke settes ved inngangene 
ifm. levering.   
 
- Fra 3 klasse og oppover er klasserommene stengt til det ringer inn. Kan skolen åpne 10 min før? 
FAU har spurt rektor om dette lar seg gjøre for å muliggjøre at man får sjekket elevenes skap mm.  
 
- Skal vi få laget en pumptrack? Psyko-sosial gruppe undersøke om det er behov blant elevene, 
samt hører med skolen om det lar seg gjøre med tanke på areal på skolen.   
 
- Lekser. 5. klasse etterspør om mindre lekser. Viktig at lærerne er tydelige på hvor lenge man skal 
sitte med leksene og samtidig ta hensyn til at alle barn er forskjellige. Viktig med tett dialog 
mellom de enkelte foreldre vedr. deres barn og kontakt lærere her, dette kan ikke behandles 
generelt men må skje individuelt pr elev. 
 
- Noen foreldre er skeptisk til at IPaden er med hjem, kan vi finne ut om den kan sperres til div 
bruk? Skolen skal innføre sperring, samt åpner for å svare på spørsmål i denne saken på foredraget 
om digitale læringsmodeller 28.10. Digital læringsgruppe følger opp og vil evaluere bruken av 
læringsbrett ved slutten av 2019/20 skoleåret.  
 
- Fotograf tok ikke søskenbilder i år, FAU hadde etter å ha evaluert fotografen året før inngått en 
avtale med Ariel for i år. Ariel vil være fotograf for 2019/20 også, og har fått beskjed om å ta 
søskenbilder. Dette vil bli organisert i samarbeid med skolen.    
 
- Gjenglemte klær, kan de sendes til Nepal istedenfor til Fretex? Skolen beslutter her. 
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10. Arbeidsgruppene 

 
Møtet ble avsluttet med samling i følgende arbeidsgrupper: 
 
- AKS gruppen 

 
- Skolebehovsplan gruppe 

 
- Fornebubanen gruppe 
 
- Digitale læringsbrett gruppe 
 
- Psykososial gruppe 

 
 

 
 
 

 
Neste møte er 21. oktober! 


