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MØTE REFERAT 

 
 
Til:  FAU-medlemmer på Skøyen skole 
Fra: Sigurd Mikal Karoliussen 
Møtegruppe: FAU 
Møtested: Zoom 
Møtetid: 21.09.2020 18:00 
 
 
 
 

1. Godkjenning av innkallingen 
Innkallingen ble godkjent 

 
2. Valg av referent 

Linn Andresen (3. klasse, Sol)  
 

3. Orientering fra Driftsstyret v/ rektor Anne Helga 
Introduksjon til hva FAU er. FAU er et rådgivende organ. FAU innstiller til driftstillemøte.  
FAU kommer som regel alltid etter ett driftstyremøte. 
 

4. Orientering fra Driftsstyret v/ rektor Anne Helga 
Rektor orienterte om følgende saker: 
 
- Økonomi 

Skolens økonomi er ikke så verst, men det brukes mye penger på vikarer. Med fokusert 
styring er prognose 2020 et nullregnskap. AKS sitt regnskap er ikke bra. Mange sier nei til 
AKS pga situasjonen og hjemmekontor/økonomi gjør sitt til at mange takker nei til AKS-
tilbudet. I skrivende stund har man ikke klart å få til en morgenåpning på AKS. Per nå 
ligger AKS – 500 000’ under budsjett. 
 
Hovedposter som påvirker regnskapet negativt: 
Utgifter til økt renholdt, flere vikarer og inntektstap pga manglende utleie. Skolen fører 
Koronakonto for kompensasjon. 
 

- Organisering av skolehverdagen basis vs. kvartett 
Det er sendt henvendelse til bydelsoverlegen der man forespør organisering av skolen på 
lik linje med idretten. Den er organisert «på kryss og tvers» av trinn, slik bør det også 
være i skolen. Dette er tatt videre til politisk nivå. Man ønsker at skolen skal ha samme 
rettigheter som idretten og venter på svar på denne henvendelsen. 
 
Det jobbes intens for å få på plass forbedrede rutiner spesielt med kvalitetssikring av 
vikarer, Har vært for mange uerfarne. Men det er jobbet godt og strukturene sitter bedre 
 

- Hva skjer med elevene som skal over på ungdomstrinnet? 
Det jobbes med å få til ett tilbud på Ris ungdomsskole – der blir det da ni-parallell. 
Skoleeier skal i møte med Plan og Bygg for å se på en løsning der man bygger en ekstra 
paviljong som vil være en midlertidig skole som vil huse 2 klasser fra Skøyen Skole. 
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- Foreldremøter 
Det vil bli arrangert fysisk foreldremøte med 2 meters mellomrom for 1. klasse-elvene 
som prioritet. Dette vil skje i allrommet på skolen og holdes i forhold til smittevernregler. 

 
- Fornebu-banen 

Det er en bekymring at det skal kjøres ut fyllmasse ut fra hundejordet og økt 
anleggstrafikken i perioden fremover. Her ses det på alternative løsninger da man ønsker 
minst mulig belastning for barn i ferdsel i området for bl. a 2 skoler + barnehager. 

 
5. Status Corona tiltak og videre drift Skøyen skole 

Grunnet Covid 19 har Skøyen Skole opplevd at man ikke klarer å gi det tilbudet man 
ønsker/bør ha på Aktivitesskolen. Kan skje at man må stenge noen dager dersom ikke får 
kabalen til å gå opp og det er vanskelig å få tak i vikarer til tider, men enn så lenge går det ok. 
Bydelsoverlegen vil vurdere og gi retningslinjer for karantenetiltak dersom noe skjer. Da vil 
man få beskjed fra kontaktlærer. Smittevernsloven går over opplæringsloven.  
 
Når det gjelder øvrig drift så forholder skolen seg til kravet om at basisgruppene er kohorter 
noe som er kostnaddrivende siden man ikke da kan ha kvartetter som normalt.  
 

6. Erfaringer oppstart 1. klasse og ivaretakelse av de yngste elevene 
Oppstarten har fungert veldig fint og foreldrene opplever at de har fått god informasjon.  
 

7. AKS – oppstart: erfaringer? 
Det har vært noen utfordringer under oppstarten av AKS i høst. Det går på bemanningen og 
det har vært vanskelig å få tak i vikarer. AKS opererer i kohorter og kan derfor ikke blandes. 
Dette gjør organiseringen litt kronglete da elevene ikke kan møtes på tvers. Dette er en 
krevende situasjon og ett forbedringspunkt som skolen jobber med. 
 

8. Skolegensere Skøyen skole 
Høyst frivillig å kjøpe Skøyen skolegensere – dette tas videre med klassekontakten som 
distribuerer og organiserer dette. Det er sendt ut e-post fra Anniken i FAU som kan sendes ut 
til alle foreldre. 
 

9. Status ungdomskole situasjonen og bygging av Hoff skole 
Det oppfordres til at alle engasjerer seg i saken om ungdomsskole på Hoff. Hoff skole inngår i 
en områderegulering nede på Skøyen og det bør vi ikke akseptere som en utsettelse av 
bygging. Her må vi holde presset oppe. Vi må ha fokus på å få til bygging av Hoff skole og 
ikke godta andre løsninger uten å «lage bråk». Vi må finne tiltak som kan legge press på Oslo 
Kommune. Det oppfordres til at foreldere, fra lavere trinn, om å engasjere seg i denne saken.  
 
Det er en FAU gruppe som jobber med dette og det er kommet flere forslag som kan jobbes 
videre med bl.a Facebook-gruppe, underskriftskampanjer eller aksjoner. Det er viktig å legge 
en felles strategi for bygging av ungdomsskole på Hoff. FAU anbefaler alle foreldre, særlig i 
de yngre klassene å engasjere seg allerede nå. Det har vært jobbet med ungdomsskole i mer 
enn 6 år uten at det har konkretisert seg. Venter på områdereguleringsplan. 
 
I 2021, vil det bli 2 klasser til Majorstuen og 2 klasser til Ris ungdomsskole. 
 

10. Arbeidsgruppene 
FAU medlemmene skal nå fordele seg på de ulike arbeidsgruppene, og evt. etablere nye. 
Under nåværende forhold skjer arbeidet i gruppene på mail/zoom/fysiske møter på eget 
initativ siden vi ikke har fysiske FAU møter. Vedlagt ligger oppdatert liste, de som ikke er 
med i en gruppe kan gi meg beskjed om hvor de ønsker å være. 
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11. Eventuelt 
Det kom inn følgende saker under eventuelt: 
 
- Hvordan skal vi feire Halloween «corona-vennlig»? 

FAU anbefaler at Halloween feires i vennegruppene med og at man kun går ‘knask eller 
knep’ til bostedene til de andre barna i vennegruppen. Det er viktig at man også her 
overholder smittevernsregler. Skolen kan ikke brukes til samlinger på Halloween.  
 

 
Neste møte finner sted på Teams 26. oktober klokken 18:00. 


