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MØTE REFERAT 

 
 
Til:  FAU-medlemmer på Skøyen skole 
Fra: Sigurd Mikal Karoliussen 
Møtegruppe: FAU 
Møtested: Personalrommet på Skøyen skole 
Møtetid: 02.03.2020 18:00 
 
 
 
 

1. Godkjenning av innkallingen 
Innkallingen ble godkjent 

 
2. Valg av referent 

Fredrik Stray (5. klasse, Frigg)  
 

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

• Årsregnskapet; 
§ Skolen: Overskudd på MNOK 1,3. Dette grunnet støtte barnehjem, noe studiestøtte 

og støtte til studietur som kom sent. 
§ AKS: Overskudd NOK 80  

• Elevundersøkelsen:  
§ Viser et «mobbetall» på under 3% (Landsgjennomsnitt 6,1%). 
§ Undersøkelse AKS: 39% svarte. Skårer dårlig på tilbud mat&helse. Skolen har ikke 

kapasitet til å tilby mer. Skolen trenger hjelp av FAU til innspill på hvordan AKS 
kan få et endra bedre aktivitetstilbud.  

§ Viktig at driftsstyret får tilbakemelding på konkrete hendelser som det er mulig å 
agere på. Alle ber om en tilbakemelding fra sine klasser om det er noe som kan 
forbedres i AKS. 

§ Kapasitet/løsning ungdomsskolen 
• Det er en plan for 2007, men ingen for 2008 
• Det er nå møter hver måned med UDE for å finne en løsning. Fortsatt mye 

usikkerhet og det er uklart når ny skole på Hoff er klar men dagens plan er 2 
parallell barneskole og 4 parallell ungdomskole. Dagens plan for Hoff er uansett at 
Skøyen Skole vil bli delt mellom Majorstua og Hoff 

• Det arbeides nå med ulike alternativer på kort sikt. 
§ Skoleovertakelse 

• Vil gå som planlagt og nok foreldre har meldt seg. 
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4. Folkemøte 
• Det vil bli avholdt et folkemøte om utviklingen i bydelen på 17.03.2020 kl. 19:00. 

Se vedlagt informasjon om dette 
 

5. Nabolagsfabrikken 
FAU fikk en orientering om initiativet som er tatt og synes dette er veldig bra. Det er mulig 
å lese mer om dette på hjemmesiden: www.nabolagsfabrikken.no  

 
6. «En psykt bra uke på Skøyen Skole»  

Arbeidsgruppen i FAU som arbeider med det psykososiale miljøet på Skøyen Skole 
orienterte om prosjektet «En Psykt bra uke på Skøyen Skole». Gruppen arbeider sammen 
med skolen for å se på mulighetene for å gjennomføre en temauke til høsten med fokus på 
psykisk helse. Tilbakemeldingene fra skolen er positive og det arbeides videre med 
prosjektet.   
 

7. Belysning fra skolen og ned til kunstgressbanen 
Belysningen på turstien fra skolen og ned til kunstgressbanen er mangelfull og dette ble 
meldt inn til FAU. Dette er ikke noe skole eller FAU kan gjøre noe med da det er BYM sitt 
ansvar.  
 

8. 17. mai 
17. mai komiteen er etablert 
 
Kommende møter i FAU: 
Vårens møter er 27. april og 25. mai. 
 

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

 
Neste møte blir annonsert så fort vi har mer oversikt over situasjonen vi alle er i, og blir mest 

sannsynlig på skype/teams e.l. løsning. 


