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1. Velkommen til nytt skoleår med godt skole/hjem-samarbeid 
Møtet ble åpnet av Anne Helga som ønsker velkommen til nytt år. 
 

2. Presentasjon 
Presentasjon av representanter 2018/2019  
Presentasjon av Driftsstyrets rolle  
Presentasjon av FAUs rolle  
Presentasjon av foreldrekontaktenes rolle 
Presentasjon av Skolemiljøutvalgets rolle   
 
Vedlagt powerpoint presentasjon ble gjennomgått av Anne Helga, 

 
3. Orientering fra Driftsstyremøtet 

 
a. Skolen har god økonomi grunnet tildeling til Lærernorm. Disse midlene har 

kommet nå og skolen vil utlyse stillinger. Overskuddet vil også brukes til anskaffe 
flere læringsbrett. 

 
b. AKS har et lite underskudd, men sikter mot balanse ved årsslutt.   
 
c. Brukerundersøkelsen i AKS viser god framgang siden 2016. Denne vil bli lagt ut 

på skolens hjemmeside innen kort tid. 
  
d. Nytt ordensreglement gir oss anledning til å inndra elevenes mobil dersom de  

bruker den i skoletiden.  
  
 e. Fredag 23. november slutter skolen kl.12.30. Da drar skolens lærere på seminar  

for å lære om psykisk helse.  
 
f. Ellers god oppstart av skoleåret, og trivselsuke denne uka. Her tar vi opp at alle  

skal være med, og avslutter uka med felles Blime-dans med fadderklassene. 
 

 
4. Alle skal med  

Anne Helga gikk gjennom ukens tema og hvordan dette skal gjennomsyre hele skoleåret.  
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5. Valg av FAU-leder, vara og kasserer 
Oppgavene til den enkelte funksjon ble presentert og vi ble enige om å utsette valget til  
neste møte slik at medlemmene fikk tenkt seg om og vurdert om de ønsker å stille. 
 
FAU leder Sigurd Mikal Karoliussen sa seg villig til å fortsette, men kan gjerne la noen  
andre overta vervet om det er noen som ønsker å tre inn i stillingen som leder. 
 
De som ønsker å stille til valg melder seg før neste møte ved å sende en mail til Sigurd  
Mikal Karoliussen. 

 
6. Skolegenesere 

Skolegenseren er nå klar og vil bli gjort tilgjengelig for salg ved at den enkelte tegner seg  
på nett for de gensere/jakker de ønsker å kjøpe. Pias Semb og Birgitte Scherve som har  
jobbet med klassegensere vil sende ut info via klassekontaktene i uke 39. 

 
7.  Oppdatering arbeidsgrupper  

Vi gikk gjennom de enkelte gruppene og presenterte disse for de nye medlemmene.  
 
Gruppene er: 
 
a. AKS  
b. PSYKOSOSIALT MILJØ   
c. FORNEBUBANEN  
d. SKOLEBEHOVSPLANEN 
e. INFO  

 
I tillegg foreslo Anne Helga at vi oppretter en ny gruppe (e) som jobber med 
informasjonen som legges ut på FAU sin side på hjemmesiden til Skøyen skole. 

 
Etter gjennomgangen satte medlemmene seg i grupper og jobbet. Vedlagt ligger en 
foreløpig liste over hvem som er med i de ulike gruppene – fint om dere som ikke står 
oppført på en gruppe kan melde til meg hvilken gruppe dere ønsker å være i. 

 
 
 Neste FAU møter før jul er: 
 
 29. oktober klokken 18:00 
 26. november klokken 18:00 
 
 
 Sees til møte mandag 29. oktober. 
 
 
 Sigurd Mikal Karoliussen 
 FAU leder 


