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1. Godkjenning av innkallingen 

- Godkjent  

 

2. Godkjenning av referat 31.05.2021 

- Godkjent 

  

3. Valg av referent – 5 klasse 

 

4. Orientering fra Driftsstyret v/ rektor Anne Helga 

 
- Anne Helga informerer om FAU sin rolle ift foreldrekontakt. Foreldrekontaktene jobber 
for et godt skolemiljø, mens FAU har et mer overordnet ansvar og rolle og jobber for det som 
gjelder hele skolen. Feks. ungdomsskoletilhørighet, Fornebubanen- de mer langsiktige 
temaene 
- Regnskap. Godkjennes 3 ganger per år og var spesielt spennende nå pga corona, sykdom, 
og karantener. Ekstra fravær grunnet korona ved skolestart som sammenfalt med 2. gangs 
vaksine for de ansatte. Ekstra kostnader knyttet til dette får skolen tilbake og går i null.  AKS 
er mer krevende og går i minus. Mange har valgt å ha barna mindre på AKS pga 
hjemmekontor som har resultert i mindre inntekter og utgifter har samtidig økt. Driftsstyret 
har derfor vedtatt at Skøyen må sende inn et regnskap som går i minus til nyttår. Samtidig er 
dette et generelt problem og ikke spesifikt for Skøyen. 
- Informasjonssaker. Startet opp med grønt nivå etter sommeren, men fikk tøff 
smittoppblomstring de første ukene. Tallene har gått nedover i takt med testregime. Skolen 
har sendt brev til alle om anbefaling av testing 2 g per uke sammen med utlevering av 
hjemmetester. Optimistiske mtp veien videre og fortsettelse på grønt nivå. 
- Høringsuttalelse om skolebehovsplanen og forsinket Hoff skole til 2029. Skolen, 
driftsstyret og FAU er svært tydelige på at dette ikke er en ønskelig situasjon og at vi ønsker 
ungdomsskole i vår nærhet. Tomten er kjøpt, byggene er revet, likevel må vi vente til 2029 på 
å bli ny ungdomsskole slik det ser ut nå. I dag blir halvparten sendt til Ris, halvparten til 
Majorstuen. Elevene har blitt tatt godt imot på begge skoler. Det er tverrpolitisk enighet om 
at en skole bør være på plass, men klarer likevel ikke å komme i gang med ny skole. Vil jobbe 
videre med denne saken på tvers av skole, driftsstyre og FAU.  

  



 
Fagfornyelse, ny læreplan. Skolen jobber med dette, spesielt på seminaret med lærerne. 

Hovedområder er bla å sikre profesjonsfelleskap, tenke helhet, tydeliggjøre hvilke 

kompetansemål elevene skal ha til enhver tid og det å dra sammen skole og AKS. Seminar 26/11 

for å jobbe videre med dette 
 

5. Orientering om saker fra 2020/21 

- Kjøleskap AKS – Anne Helga 

Det har kommet inn ønsker om å ha kjøleskap på AKS for å oppbevare matbokser. Utfordrende 
med plass og få flere hundre matbokser lagt inn og hentet ut. Melken allerede kuttet ut av 

smittehensyn og tid hos både elever og ansatte. Elevene etterspør melk, så skal drøfte dette med 

elevrådet senere. Finnes det pensjonister, utplassering fra NAV eller lærlinger som kunne hjulpet 
til? Vi vil drøfte dette på nytt senere. 

- El sparkesykler og hjelm – Anne Helga 

Skolen har fått forespørsel fra foreldre. Viktig å være tydelig på at el- sparkesykler er farlig, 

spesielt uten hjelm. Viktig at foreldrene snakker sammen. Skolen har ikke mulighet til å følge det 

opp, kan FAU gjøre dette? Kan skoleavis ta opp saken? Med nye retningslinjer for utleie kan dette 

forhåpentligvis bli et mindre problem dette skoleåret. FAU ser an utvikling og tar det opp på neste 

møte. 

- Hærverk og narkotika på skolens områder i helger – etablere natteravn fredag og lørdag fra 

5-6 til 7 trinn?  

Natteravn blir etablert på ungdomsskolen, og bør vi sette i gang Natteravn i nærmiljøet som et 

forebyggende tiltak? Det er skader for NOK 40.000 den siste tiden og dette må tas av Skøyen 

skole sitt budsjett. Ungdommer oppholder seg på taket av skolen og ødelegger husker og 

klatrestativer. Skolen ønsker kameraovervåkning, men har ikke fått godkjent dette. Viktig at FAU 

representanter informerer om dette problemet i klassene, og det vurderes i tillegg om skolen bør 

sende ut en egen melding til foreldre. Oppgaven legges inn under psykososial gruppe og de tar 

også kontakt med FAU på Majorstua for å høre om de kan utvide området de patruljerer i til også 

å dekke Skøyen skole. 

- Undersøkelse læringsbrett – Anne Helga 

Det vil bli jobbet videre med svarene fra undersøkelsen som ble sendt ut i vår. Det er avtalt et 

møte 14. oktober hvor FAU og skolen vil jobbe videre med tiltak. Arbeidet er forsinket pga 

korona.  

 

6. Skolebehov og utsettelse av Hoff skole til 2029 – informasjon om status Anne Helga/Tor Einar 

Dørum  

- Ref punkt 4 og skolebehovsplan – skole, FAU og driftsstyret vil jobbe videre med denne saken 

 

7. Halloween feiring søndag 31 oktober med vennegrupper/årstidsgrupper – Anne Helga/FAU 

Det er viktig at alle blir inkludert denne dagen, og FAU vil sammen med foreldrekontaktene sørge 
for at alle i basisgruppene har et sted å gå. Det er naturlig å bruke vennegruppene på de laveste 
trinnene og årstidsgrupper for de eldre barna 
 

8. Fornebubanen – informasjon om status – Anne Helga/Tor Einar Dørum 

Det vil bli arbeid med Fornebubanen som berører Skøyen skolen skole siden det blir etablert ett 
tverrslag for å transportere ut løsmasser i enden av Monolittveien. FAU har spilt inn konkrete 
forslag til trafikksikkerhetstiltak. Tidsplanen til Fornebubanen vil bli lagt inn på hjemmesiden til 
Skøyen skole. 
 

9. Utearealer skolen og eventuelt nye apparater – Annicken M. Aasen  

Ønsker flere lekeapparater for de mindre elevene i tillegg til treningsapparater som passer bedre 

for de større elevene. Det er spesielt rundt Kuben er det mangelfullt med lekeapparater og ny 

sandkasse kommer i uke 42- 43. Strenge HMS- forskrifter ift å sette opp ting som gis fra 



foreldre/andre, men skolen undersøker om det lar seg gjøre. Psykososial gruppe vil jobbe videre 

med et forslag. 

 

Valg  

- Kasserer: Ingvill Hestenes 

- Gruppe læringsbrett: Mette Tangen koordinerer videre 

- Gruppe AKS: Margrethe Melbye 

- Gruppe/ansvarlig natteravn: Arbeidet går inn i psykososial gruppe 

- Gruppe psykososialt – Annicken M Aasen fortsetter 

 

10. Eventuelt 

-Sykt bra uke blir arrangert i uke 41 - uke med søkelys på psykisk helse 
-IT- sikkerhet/ passord og innspill fra andre skoler om at passord ikke blir endret. Dette er ikke 
tilfellet for Skøyen skole, men skolen vil jobbe videre med enda tydeligere rutiner  
 
 
Neste møte er 25. oktober 
 

 

 


