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MØTE REFERAT 

 
 
Til:  FAU-medlemmer på Skøyen skole 
Fra: Sigurd Mikal Karoliussen 
Møtegruppe: FAU 
Møtested: Personalrommet på Skøyen skole 
Møtetid: 21.10.2019 18:00 
 
 
 
 

1. Godkjenning av innkallingen 
Innkallingen ble godkjent 

 
2. Valg av referent 

Annicken Martinez Aasen (2. klasse, Balder)  
 

3. Orientering fra Driftsstyret v/ rektor Anne Helga 
Temaene der har vært økonomi, strategisk plan samt evaluering av Foreldremagi.  
Vi er under budsjett og skolen er i posisjon til å satse. Skøyen skole er litt under normen på  
lærere, men har to sosiallærere og to miljøterapeuter. Disse teller ikke som lærere, men er  
likevel viktig for skolen.  
 
Foreldremagiforedraget var et svært vellykket arrangement, hvor en rekke ansatte deltok i  
tillegg til alle foreldrene. Dette bør følges opp med tilsvarende arrangementer fremover. 
 
Verdensdagen for psykisk helse ble markert, videreføring av "Hvorfor det" og FN-dagens  
påfølgende aksjon hvor barna jobber for å samle inn penger til et barnehjem i Nepal.  
Foreldre vil kunne levere inn varmt tøy til en forelder ved Skøyen skole mandag  
28.oktober. 

 
 

4. Valg av Kasserer og nestleder.  
Nestleder: Annicken Martinez Aasen fra Balder (trinn 2) ble valgt som nestleder 
Kasserer: Phillippe Etienne fortsetter som kasserer, men siden han ikke er med i FAU vil 
vi jobbe for å få en av de nåværende medlemmene til ta over dette ansvaret. 
 
 

5. Valg av medlem og varamedlemmer til Driftsstyret  
Gunvor Bay fortsetter som medlem av Driftsstyret, mens det ikke ble valgt et nytt 
varamedlem. Det er praksis at varamedlemmene innkalles til Driftsstyremøtet ved behov. 
Det er i dag tre varamedlemmer. I samråd med rektor ble FAU enige om at det inntil videre 
holder. Skulle det bli behov for fire varamedlemmer, så vil FAU velge et ekstra 
varamedlem til Driftsstyret. 
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6. Status Majorstua skole – ungdomstrinnet 
En gruppe fra Skøyen FAU hadde vår 2019 møte med utdanningsetaten vedr. behovet for større 
lokaler ved Majorstura skole for å ta imot kommende elever nå som det er 5 klasser i hvert kull fra 
Skøyen skole.  
 
Utdanningsetaten presenterte da leieplaner av lokaler som skulle sikre nok plass til kommende kull 
ungdomsskoleelever fra Skøyen. Disse planene har imidlertid ikke gått igjennom, og det er dermed 
usikkert hvordan Majorstua skole vil kunne ta i mot ungdomskoleelever fra Skøyen fra høsten 
2021.  
 
Det er bedt om et møte med Majorstua og Utdanningsetaten på nytt noe som følges opp av Mette 
Møglestuen fra FAU Majorstua skole i samarbeid med Skolebehovsgruppa ved FAU Skøyen skole. 
 
 

7. Foredrag: Foreldremagi ved Hedvig Montgomery 26.9 – evaluering 
Foredraget med Hedvig Montgomery var svært vellykket. Det ble godt oppmøte og mange hjalp til 
å rigge opp og ned, noe som gjorde det effektivt og lett å gjennomføre. Det ble et fint sosialt 
treffpunkt for foreldre med faglig påfyll. FAU ønsker å ha liknende arrangement fremover og vil 
derfor be skolen om å tilgjengelig gjøre en dag pr semester fremover. FAU ønsker da onsdag i uken 
før høstferien og onsdag i uken før påsken som disse to kveldene vi holder arrangementer. 
 
FAU vil nå starte planleggingen av hva som kan være våren 2020 sitt arrangement onsdag 1. april. 
 
 

8. Foredrag: Digitale læringsmodeller – mandag 28. oktober 18:00 
På initiativ fra Erik Villum holdes det et foredrag om digitale læringsmodeller i allrommet den 
28.10.  
 
Det har vært en del reaksjoner på innføring av læringsbrett på skolen, og vi har derfor i samarbeid 
med skolen invitert de som er har spørsmål om dette til å delta på kvelden så de kan få svar på det 
de lurer på her. 

 
 

9. Oppdatering av FAU listene 
En liste ble sendt rundt på møtet så den ble oppdatert og medlemmene kunne registrere sin 
tilstedeværelse. 
 
 

10. Eventuelt 
Det ble tatt opp følgende saker under eventuelt: 
 
- Læringsbrett. Flere foreldre etterspør mer informasjon om læringsbrettene. På noen 

trinn ønsker de mer informasjon om hvordan det ble besluttet at de skal ha læringsbrett, 
hvordan de tenker å bruke det i undervisningen, og hvordan de skal jobbe med 
sikkerhet. Mange ønsker at det skulle være installert noen sperrer for hvor man kan 
søke på nettet på læringsbrettene før utdeling.  
 
Skøyen har testet ut bruken av læringsbrett i to år på det som er 7. trinn i dag. FAU ba 
skolen sende ut informasjon til foreldre om hvilke erfaringer de har gjort seg gjennom 
denne perioden.  
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Det er opprettet en egen arbeidsgruppe i FAU som følger opp innføringen av digitale 
læringsbrett ved Skøyen skole, og som vil evaluere den etter det første året. 

 
- Spising 

Det er flere som opplever at barna kommer hjem uten å ha fått spist nok. Det er viktig 
at de grunnleggende behovene hos barna er dekket og mat er en viktig del av dette. 
Hvordan kan FAU bidra til at skolen får hjulpet barna til denne prioriteringen? Vi ble 
enige om å stille følgende spørsmål til skolen: 

 
- hva opplever skolen at det mest krevende med spisesituasjonen? 
- barna spiser i kvartett/ trio, hvordan påvirker dette barna og måltidene? 
- hva fremmer eller hemmer miljøet i spisingen? 
- dersom et barn ikke får spist i spisingen, får det da lov å spise litt av maten sin på et 
annet tidspunkt?  
 
Gruppa som jobber med det psykososiale miljøet følger opp dette temaet ovenfor 
skolen.  
 

- 17.mai-komiteen har hatt sitt første møte, og de ulike klassene har fått sine 
ansvarsområder. 17.maikontakten i hver klasse formidler dette tilbake til sine 
respektive klasser.  
 

- Når foreldre inviteres for å se hva barna har gjort vil det alltid være noen foreldre 
som ikke kan komme. Dette kan være vanskelig for barna. Det er viktig at både vi som 
foreldre er gode på å ivareta andres barn dersom det ikke passer for foreldre å komme, 
og at også skolen fanger opp og er oppmerksom på dette.  
 

- Halloween  
Kuben stilles til rådighet denne kvelden dersom noen vil arrangere noe på skolen, og 
det er tilsynsvakt tilgjengelig.  
 
Skolen har bestemt at vi har fokus på at alle barn skal ha noen å være sammen med 
denne dagen hvis de vil. Dette løses enten ved klassearrangementer, eller gjennom 
vennegrupper.  

 
 

 
11. Arbeidsgruppene 

 
Møtet ble avsluttet med samling i arbeidsgruppene. 
 
Vedlagt har dere en oppdatert oversikt over medlemmene i de enkelte gruppene, gi beskjed om det  
er noe som skal korrigeres. 
 

 
 
 

 
Neste møte er 25. november! 


