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MØTE REFERAT 

 
 
Til:  FAU-medlemmer på Skøyen skole 
Fra: Sigurd Mikal Karoliussen 
Møtegruppe: FAU 
Møtested: Personalrommet på Skøyen skole 
Møtetid: 29.10.2018 18:00 
 
 
 
 

1. Godkjenning av innkallingen 
Innkallingen ble godkjent 
 
Følgende saker ble meldt inn til eventuelt: 

- Vennegrupper 
- Fritidsklubb 
- Behov for fartsdump i Solheimsgata – Halvdan Svartes gate 

 
 

2. Valg av referent 
Jon Erik Trøften (Ægir 3)  
 
 

3. Orientering fra Driftsstyremøtet v/ Anne Helga 
 

- Regnskap: Greit med penger takket være lærernormen 
- 100 ansatte, ansetter to spes-ped, jobber med å få en til. 
- Pengene som er igjen ut året, skal brukes til læringsbrett for å støtte en digital satsning. 

Forsøk på trinn 5, brukes i grupper på trinn 1 og 2. Apper blir styrt. 
- Aktivitetsskolen går litt i minus, men kan skyldes for sen fakturering grunnet nytt 

fakturasystem 
- Elevundersøkelse, nasjonale prøver brukes for å måle utvikling. Lese og skriveplan brukes 

primært på Skøyen, der lesing og skriving integreres i alle fag.  
- Bygge opp om dialog i timene, og lessons study. Lærerne lærer av hverandre. 
- Bruke elevrådet til innspill til karaktertrekk for de ulike periodene som for eksempla 

Demokrati 
 

Informasjonssaker: 
- Seminar om psykisk helse den 23. november. Alle lærerne drar for å lære mer. 
- Barnevernet og skolen samarbeider. Ny helsesøster i år. 
- FN-dagen. Innsamling til barnehjem. Fått inn 25.000,-. 
- Ny type halvårsvurdering etablert. Foreldre og elev skal skape grunnlag for 

utviklingssamtalen. 
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- Valg av nye driftsstyremedlemmer. Valg av et nytt medlem fra desember 2018. Må være et 
foreldrevalgt medlem. Fint om det er en i FAU som også sitter i driftsstyret for bedre 
innsikt og informasjonsdeling. Det sendes ut informasjon om stillingen, slik at ny kandidat 
kan innstilles på neste FAU-møte i november. Det skal også bli valgt en vara for denne 
stillingen.  

o Espen Leknes meldte sin interesse for stillingen, og ble valgt ved slutten av møtet. 
o Ingen har meldt seg for vara foreløpig. Må velges på november-møtet.  

 
Info om Driftsstyret ligger vedlagt. 

 
 

4. Orientering rundt Fornebubanen v/ prosjektleder Ingeborg Krigsvoll (tidspunkt: 18:30) 
 

- Prosjektleder for Fornebubanen orienterte om planer 
- Tverrsnitt og rømningsvei fra Hundejordet og ut i Monolittveien. Utkjøring fra 2021 og i et 

par år. Brukes både til utkjøring og innkjøring. 
- Fare for kollisjon mellom utbygging av ny skole og omlegging av Hoffsveien. 
- Detaljprosjektering starter om ca. Et halvt år. 
- Anbefaler å melde inn ønske om informasjon til det offisielle postmottaket så raskt som 

mulig. 
 

Presentasjon vedlagt. 
 
 

5. Forslag om å få fartsdemper i krysset Solheimgata og Halvdan Svartes gate.  
 

- Per dags dato ingen komité som jobber med trafikk 
- Forslag om å sette opp en slik komité 
- Forslag om å slå sammen med Fornebu-banen 

 
 

6. Evaluering skolebilder – er vi fornøyd med ny leverandør eller skal vi gå tilbake til Ariel? 
 

- Fått inn en del negative reaksjoner på Lima. 
- Sigurd Mikal foreslo å bytte tilbake til Ariel. 
- Rektor sier at mange er fortvilet over dårlige bilder, og mange som ikke har fått tatt bilder 

engang. 
- Dårlige klassebilder, problemer med GDPR og spredning av informasjon til alle. 
- Noen klassebilder mangler navn. 
- Også noen som er veldig fornøyde. 
- Sigurd Mikal tar kontakt med Ariel og sjekker om de kan matche Lima på pris og digital 

kopi til fri bruk. Avstemming senest på neste møte.  
-  

 
7. Valg av nestleder og kasserer 

 
Isabel Nesse Bjørklund (Yggdrasil 7) meldte seg om vara leder. Kasserer velges på neste møte.  
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8. Praksis rundt hva FAU kan videresende av info/tilbud. 
 

- Sigurd Mikal forteller at noen reagerer på at FAU sender ut informasjon, og ønsker at FAU 
skal ha en offisiell mening om det er greit at vi sprer slik info, og i så fall om det skal være 
noen retningslinjer for hva slags informasjon dette kan være. 

- Anne Helga forteller at FAU tidligere har vedtatt å ikke videresende ting som koster 
penger. 

- Skolen legger ut noe informasjon på hjemmesiden. 
- Så lenge det gjelder nærmiljøet, så bruker vi skjønn til å vurdere om det skal distribueres. 

Ingen offisielle retningslinjer vedtas utover dette. 
-  

 
9. Vennegrupper – viktigheten av disse og hvordan vi kommuniserer om de til foreldrene 

 
- Det er kommet en tilbakemelding på at vennegrupper nedprioriteres til fordel for 

hverdagsaktiviteter. 
- FAU ønsker å minne alle foreldre på viktigheten av dette. 
- Diskusjon om det skal være for 5., 6. og 7. trinn. 
- Skolen pålegger 1.-4. trinn 
- Mange deler at det er vanskelig å koordinere, og at mange ikke gidder når noen først 

arrangerer. 
- FAU skal sende ut en mail med info via portalen om viktigheten av å ha vennegrupper. 

 
 

10. Eventuelt 
 

- Noen ønsker å starte en fritidsklubb, og ønsker å se om det er mulig å disponere lokale på 
skolen. 

- Kan FAU gjøre noe for å støtte? Kanskje gruppen for psykososialt miljø kan kanskje 
støtte. 

- Mulig å bruke lokale i kjelleren på Skøyen kirke og samfunnshus. 
- Forslag om sambruk med for eksempel aldershjem. Hoffsgrenda er foreslått som alternativ. 
- Forslag til at gruppa for psykososialt miljø kan undersøke mulige lokaler. 

 
 
Møtet ble avsluttet uten arbeid i grupper siden møtet varte lengre grunnet info om Fornebubanen. 
 
 
 

Neste møte er mandag 26. november klokken 18:00. 
 
 
 


