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Fra: Sigurd Mikal Karoliussen 
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Møtetid: 20.01.2020 18:00 
 
 
 
 

1. Godkjenning av innkallingen 
Innkallingen ble godkjent 

 
2. Valg av referent 

Arnbjørg Floten (4. klasse, Bauge)  
 

3. Orientering fra Driftsstyret v/ rektor Anne Helga 
Rektor orienterte om følgende saker: 

• Strategisk plan; 
§ Det spisses på ny læreplan og man er godt i gang  
§ Det arbeides med å få læringsbrett til å fungere godt 
§ Et inkluderende læringsmiljø skal være standard på Skøyen skole 

• Det planlegges studietur til Berlin ifm. skoleovertakelsen 19. mars. 
• Regnskapet for skolen er godt i år; det forventes å gå i pluss 
• Greit budsjett for 2020 
• Aktivitetsskolen på Skøyen skole er stor og strever litt med økonomien.  
• Det blir gratis aktivitetsskole for 2. trinn deltid fra høsten 
• Resultatet fra elevundersøkelsen viser at trivselen er bra 
• Skolen har fått utdelt jodtabletter til alle elever for utdeling i tilfelle ulykke. Foreldre må 

signere på erklæring om barna skal motta det ved en atomhendelse 
 

4. Kapasitet på Majorstuen skole - ungdomsskolen 
FAUs skolegruppe orienterte etter møter med UDE og Byrådet. 

• UDE ved avdeling for skoleanlegg har ikke lyktes med å skaffe lokaler for alle 
Skøyens elever som skal over på ungdomstrinnet, i påvente av utbygging av ny 
skole på Hoff (sannsynligvis ikke klar før i 2024/2025). Majorstuen skole ønsker 
ikke flere lokaler midlertidig utenfor skolegården. 
 

• For Skøyenelever i 7. klasse har UDE falt ned på følgende løsning; et elevantall 
tilsvarende to klasser fra Skøyen overføres til ungdomstrinnet på Uranienborg. 
Utvalget av elever som overføres til Uranienborg blir valgt ut i tråd med UDEs 
skolebytteregler. Skolegruppa ser på dette som en relativt god løsning gitt 
alternativet som sannsynligvis hadde vært bussing av elevene til fjerntliggende 
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lokaler. Det holdes et informasjonsmøte om dette for 7.klasse-foreldre mandag 27. 
januar. 
 

• For øvrige trinn har UDE fremdeles ikke planene klare. FAUs skolegruppe har 
planlagt månedlige møter med UDE frem til sommeren for å følge dette opp tett. 
Skolens foreldre oppfordres til å spille inn forslag til løsninger til FAU på 
tomtearealer, eller ledige lokaler. Et alternativ kan være å starte opp Hoff skole i 
midlertidige lokaler. 

  
 

5. Toalettene på Skøyen skole 
Det rapporteres fra flere trinn om at elevene unngår dobesøk på skolen, hovedsakelig av 
redsel for å bli sett, eller filmet da toalettveggene en tynne og ikke dekker opp til tak og 
ned til gulv. Dette gjør at elever kan titte over og under veggen. For en del av toilettene er 
det enkelt å åpne dodøren utenfra. 
 
Rektor forklarte at det er dialog med utleier; UBF som skal komme på befaring. Skolens 
ønske er å få bygget nye vegger som dekker fra tak til gulv. Skolen arbeider ellers med 
elevene for å fremme dokultur og regelen om at mobiler skal ligge i sekken. Dette 
oppfordres også foreldrene til å ta opp hjemme.  
 

6. Eventuell deltagelse i Masterclass studie ved UIO 
FAU har mottatt en henvendelse fra psykologisk institutt, UiO, med ønske om å sende ut 
en spørreundersøkelse til foreldrene i 1.-4. klasse. De ønsker å kartlegge foreldres tanker 
og verdier rundt barns følelser og følelsesuttrykk. Det var litt delte meninger i FAU om 
dette var noe skolen skal bruke tid på. Skolen mottar mange henvendelser fra 
mastergradsstudenter. Samtidig var det flere som syntes problemstillingen var interessant. 
FAU leder skal be om mer informasjon vedr. undersøkelsen for å vurdere dette nærmere. 
Hva kan Skøyen skole få igjen for dette? 
 

7. Eventuelt 
Det ble stilt spørsmål ved det psykososiale arbeidet ved skolen i forbindelse med elever 
med særskilt behov. Psyko sosial gruppe fikk i oppdrag og undersøke dette nærmere, og 
det vil bli tatt som et eget punkt på neste møte. 
 
Kommende møter i FAU: 
Vårens møter er 2. mars, 27. april og 25. mai. 
 

8. Arbeid i grupper 
Møtet ble avsluttet med arbeid i gruppene. 
 
 

 
Neste møte er mandag 2. mars klokken 18:00. 


