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MØTE REFERAT 

 
 
Til:  FAU-medlemmer på Skøyen skole 
Fra: Sigurd Mikal Karoliussen 
Møtegruppe: FAU 
Møtested: Personalrommet på Skøyen skole 
Møtetid: 29.04.2019 18:00 
 
 
 
 

1. Godkjenning av innkallingen 
Innkallingen ble godkjent 

 
 

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

3. Valg av referent 
Jon-Erik Trøften (3. klasse, Ægir)  
 
 

4. Orientering fra Driftsstyremøtet v/ Anne Helga 
- Budsjettet er bra. Skolen har fortsatt råd til å ansette det antall lærere man trenger. Ekstra 

kapasitet er for å utvide. Regnskapet ser bra ut. AKS resultat er i pluss for første gang på lenge. 
AKS må fokuserer på kvalitet for å beholde barn på høyere trinn.  
 

- Driftsstyret sa ja til skoleovertagelse også neste år. Ordningen er uteskole på valgdagen, og så 
skoleovertagelse slik at man får to hele dager til planlegging. Planen i år er innføring av ny 
lærerplan. Skoleovertagelse planlagt i jan-feb 2020, slik at de er klare med ny læreplan innen 
august 2020. 

 
- Det er planlagt to Planleggingsdager med AKS. 

 
- Foreldreundersøkelsen er gjennomført. Svarprosent gått opp fra 54% til 55%. Ligger på snitt 

med Oslo, men litt lavere enn i fjor. 
 
- Statlig kartleggingsprøver gjennomført for trinn 1-3 i lesing og skriving, samt engelsk på trinn 

3. Føler man har kontroll på hvem som trenger ekstra hjelp. 
 
- Kapasitet på ungdomstrinnet. Kommer som egen sak på møtet. 
 
- Alle som tilhører skolekretsen har fått plass. På grunn av overføringer fra andre skoler er det 

flere som har søkt som ikke har fått plass. 
 
- Det er planlagt flere aktiviteter i forbindelse med markering av 150-års jubileum for Vigeland. 
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- Det er planlagt avskjedsmiddag for 7. Klasse som 6. Klasse arrangerer. Dette er en praktisk 
avslutning av Mat- og helseundervisningen for 6. Klasse 
 

- Det er Driblern og ti-kamp i uke 23. 
 
 
5. Status Org nr FAU 

På møtet ble det redegjort for at man hadde støtet på byråkratiske problemer vedr. godkjenningen 
men idet referatet sendes ut er alt i orden og både org. nr., bank konto og Vipps er nå på plass slik 
at dette kunne utnyttes under årets 17. mai arrangement. 
 
 

6. Natteravn 
- Generell diskusjon rundt natteravner, orientering om rus og problemer med ungdom fra Politiet 

på Majorstua, gåing på taket, og annet relatert til helse, miljø og sikkerhet i nærområdet og på 
skolen. 

 
- Tipset fra politiet: «Ikke heng i Majorstuakrysset, Oslo S og ved Storo senteret» 
 
- Enighet om at vi ikke skal starte egen Natteravnsgruppe for Bydel Vest og området rundt 

Skøyen skole, men gå i dialog med Majorstua om samarbeid og utvidede ruter som omfatter 
Skøyen skole. 

 
 

7. Stråling fra mobilmaster på Skøyen skole 
- Tilsendt info viser at strålingen er innenfor kravene om maks stråling, så dermed er dette ikke 

noe FAU forfølger videre. 
 
 

8. 17. mai komiteen 
17. mai arrangementet er under kontroll og idet referatet sendes ut er også arrangementet utført og alt 
gikk bra. Vi vil invitere medlemmer fra gruppen til neste FAU møte for en kort gjennomgang av selve 
dagen og hvilke erfaringer de gjorde som kan overførest til neste års komitee. 

 
 

9. Informasjonsmøte om ungdomsskolebehovet på Skøyen ved Utdanningsetaten – status 
- Gjennomgang av presentasjon av møte med Utdanningsetaten.  

De mener de har kontroll med leie av nytt lokale, men tror ikke Hoff er ferdig før 2024. Avventer mer  
info fra etaten vedrørende avtalen om leie. Dette blir fulgt opp av Skolebehovsgruppen. En  
presentasjon fra Utdanningsetaten ble vist på møtet og var sendt ut på forhånd til alle. 

 
 

10. Status i arbeidsgruppene 
Møtet ble avsluttet med en kort gjennomgang i de gruppene som hadde noe å melde. Status før 
sommeren skal gjøres opp på neste møte for hver enkelt gruppe. 
 
- Elevens psykososiale miljø  
- Følger av bygging av Fornebubanen  
- AKS  
- Skolebehovsplan og fremtidig plass på Ungdomstrinnet 
- Informasjon og nettside 

 
 

 
Neste møte er 27. mai. 


