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MØTE REFERAT 

 

 

Til:  FAU-medlemmer på Skøyen skole 

Fra: Sigurd Mikal Karoliussen 

Møtegruppe: FAU 

Møtested: Personalrommet på Skøyen skole 

Møtetid: 26.11.2018 18:00 

 

 

 

 

1. Godkjenning av innkallingen 

Innkallingen ble godkjent 

 

 

2. Valg av referent 

Lill Egeland (5. klasse, Utgard)  

 

 

3. Orientering fra Driftsstyremøtet v/ Anne Helga 

 

- Skolemiljøutvalg. Elevrådslederne ga innspill.  

o De trives, bra uteområder. Elevmegling hjelper og fine fellesarrangementer i løpet av 

året som Naturfagsuke, fellesamlinger, Driblern og tikamp. 

o Opptatt av nettvett. Elevrådet har bestemt hvilke regler som skal gjelde for nettvett; 

herunder at aldersgrenser skal overholdes. Skal aldri sende ut bilder av andre som ikke 

har godkjent det. Nakenbilder skal ikke sendes ut av en selv. Innspill fra Anne Helga: 

Psykososialgruppa kan være med på å legge opp regler. (Skriv vedlagt) 

o Vi deler året i syv perioder. Denne perioden er «skape og utforske». Er opptatt av å få 

med elevstemmen. Sitter i forkant av hver periode med elevrådet 7. klasse. Hvilke 

karaktertrekk skal gjelde. Denne perioden: Karaktertrekket nysgjerrig. Hva 

kjennetegner karaktertrekket nysgjerrig. Elevrådet gir innspill 

 

- Elevundersøkelsen 

o Informasjon om denne 

o Diskusjon om psykisk helse og skole. Betydningen av aldersgrenser sosiale medier.  

 

- Regnskap 

o Skolen går i pluss. Ipader innkjøpt. Har også styrket lærertettheten. Fyller nå 

minstenormen 

o Aktivitetsskolen går litt i minus. Litt krøll med fakturering; retter seg trolig. 

Rammeplanen er kravstor. AKS ikke billig å drifte 

 

- Strategisk plan neste år 

o Utviklingsplan: Bedre digital kompetanse, fokus på lesing, årets syv perioder og 

karaktertrekk, kurs på AKS 

o Budsjett og strategisk plan vedtas 21.1.19 

 

- Kapasitet på ungdomstrinnet  
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o Majorstuen hatt møte med Avdeling for skoleanlegg i Utdanningsetaten. De hadde gitt 

uttrykk for at vi skal til Majorstuen frem til Hoff står klare. Utfordring: Majorstuen er 

stapp full. De må med andre ord utvide for å få det til. Sentralt uttrykkes det at det skal 

de klare. Hvordan? A) Skal bygges flerbrukshall til kroppsøving, kan gjøre om 

kroppsøvingsrommet til klasserom. Men haster. B) Bruke VM-paviljongen. C) Det er 

et par etasjer på Frogner stadion. Bruke de? 

o Til Hoff fra 2023. (Hvis det står ferdig)  

o Sendte brev (vedlegges referatet). Fikk svar fra etaten at dette har vi fullt fokus på. 

o FAU kan bidra med å presse på for å få til kapasitetsutvidelse raskt 

 

- FN-dagen 

o Innsamling, over 43.000 inn.  

 

- Hvorfor det-prosjektet 

o Vellykket og skapte stor entusiasme. 

 

 
4. Skole fotograf – evaluering og valg av neste års leverandør 

 

- Sigurd har snakket med Lima og Ariel. Prismessig like. Ariel noe billigere. Men digitale bilder, 

kan ikke selge per stykk fra første, du må kjøpe klassebilde først. Ellers er Ariel 

gjennomgående billigere. Skolens opplevelse er at Lima er litt mindre ryddig. Ariel ivrige på å 

komme tilbake, tilbyr gratis skolekatalog neste år. Ariel ligger litt billigere enn Lima 

gjennomgående. Opplever brukervennligheten til Lima som litt mindre. Har fått litt flere klager 

i år enn tidligere år. Sigurds oppsummering: Opplever mer surr i år enn tidligere. Heller mot å 

gå tilbake til Ariel. Anne Helga: Katalogene skulle deles ut på skolen, kun til noen. Dette 

opplevdes trist for dem som ikke fikk. Glemt å legge inn fellesbilde av lærerne i 

skolekatalogen. Glemte å fotografere barn.  Fra skolens side: Kvalitet og gjennomføring er 

bedre med Ariel.  

- Avstemming ga 17 stemmer for å gå tilbake til Ariel, så dermed takker vi for samarbeidet med 

Lima og bestiller fotografering av Ariel i 2019. 

 

Ønsker likevel å utfordre Ariel på en del forhold for å komme tilbake, og ber om at de sender en 

erfaren fotograf samt ber de om å åpne for å bestille digitale bilder uavhengig av papirbilder slik 

Lima tilbyr. 
 

 

5. Har barna for kort spisepause? Innspill fra 5. trinn.  
 

- Anne Helga: En av utfordringene er å komme fort nok i gang med spising. Gjør nå grep; skal 

begynne 10 over, på fredager får de se på Supernytt. Men ellers ikke lov til å se på Supernytt. 

- Innspill om at første klasse ser på tv til spising mer enn en gang i uka på AKS. 

 
 

 

Møtet ble avsluttet med arbeid i gruppene – oppdatert oversikt vedlagt. 

 

 

 

Neste møte er mandag 14. januar klokken 18:00. 

 

 

God jul! 

 


