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MØTE REFERAT 

 
 
Til:  FAU-medlemmer på Skøyen skole 
Fra: Sigurd Mikal Karoliussen 
Møtegruppe: FAU 
Møtested: Personalrommet på Skøyen skole 
Møtetid: 25.11.2019 18:00 
 
 
 
 

1. Godkjenning av innkallingen 
Innkallingen ble godkjent 

 
2. Valg av referent 

Merete Andreassen (3. klasse, Heidrunn)  
 

3. Godkjenning av referater 21.10.19 og 16.09.19 
Referatene ble godkjent. 

 
4. Orientering fra Driftsstyret v/ rektor Anne Helga 

 
• Skolens regnskap ser bra ut så langt. Det går i null, muligens litt i pluss. Det er ansatt fire  

nye lærere, to nye og to som erstatter lærere som slutter.  
 

• AKS’ regnskap går litt i minus. Det er en stor AKS med mange kurs og flere elever som 
krever ekstra oppfølging. Utfordring med at det er en del elever som faller fra, særlig fra de 
to eldste trinnene. 
 

• Ny strategisk plan:  
o Mer helhetlig tenkning med samarbeid skole, helsetjeneste, barnevern etc. Skolen 

får flere helsesykepleiere.  
o Ny læreplan – fagfornyelsen: Mer tverrfaglig tenkning. Videreutvikling av bruken 

av læringsbrett.  
 

• Digital satsning + info fra foreldremøte om digitale læringsmidler 
o Det finnes angivelig et filter på læringsbrettene, men de blokkerer ikke alt. 

Utdanningsdirektoratet jobber med en ny løsning.  
o Det er meldt inn en bekymring angående potensialet for fuktskader på 

læringsbrettene når sekkene blir liggende ute før elevene slipper inn om morgenen, 
dersom de kommer tidlig en regnværsdag. 3.-7. klasseelevene kan legge sekkene 
sine under tak i svalgangene. 1. og 2. klasse har ikke samme mulighet i kuben. 
Anne Helga skal se på en løsning for disse elevene.  
 

• Resultatene fra de nasjonale prøvene viser god fremgang fra 5. til 8. klasse.  
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• Elevene samlet inn 33000 kr til barnehjemmet i Nepal på FN-dagen 

 
• «Hvorfor det» gikk av stabelen sist lørdag, vellykket arrangement med mange engasjerte 

barn og foreldre.  
 

5. Kapasitet på Majorstuen skole - ungdomsskolen 
FAU fra Skøyen var et møte med Utdanningsetaten sammen med Majorstuen skoles FAU  
og skolenes rektorer i mars, og det var et nytt møte i uke 47. Det er ikke plass til elevene  
fra Skøyen skole fra 2021, men situasjonen er kritisk allerede i dag. Foreløpig har de ingen  
løsning, men det jobbes med å finne egnede lokaler. Dette er høyt prioritert. Nytt  
oppfølgingsmøte allerede denne uken. Hoff skole blir trolig ikke ferdig før om flere år.  
 

6. Eventuelt – følgende saker kom opp 
Spørsmål om forbud mot nøtter i matpakkene: det er ikke forbud mot nøtter, kun dersom 
det er elever som har legeattest fra spesialist om at dette må unngås. Dette er i så fall blitt 
gitt beskjed om der det er aktuelt.  
 
Spørsmål om evaluering av læringsbrettene: Skolen har allerede evaluert bruk av 
læringsbrett i forbindelse med det toårige pilotprosjektet som har blitt gjennomført på det 
trinnet som nå går i 7. klasse. FAUs gruppe som jobber med læringsbrett har ikke hatt 
ressurser til å jobbe med dette foreløpig, men det er planlagt en evaluering til våren. Det 
understrekes at elevene skal bruke læringsbrett, men tanken bak en evaluering er å få 
tilbakemeldinger angående bruken av disse slik at dette kan optimaliseres. Foreløpige 
tilbakemeldinger er at enkelte programmer oppleves som tungvinte å bruke og kunne vært 
designet bedre. Mange foreldre er positive, noen få er veldig negative. Diskusjon i plenum 
rundt dette.  
 

7. Arbeidsgruppene 
 
Møtet ble avsluttet med samling i arbeidsgruppene. 

 
 

 
Neste møte er 20. januar – god jul! 


