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1. Godkjenning av innkallingen 
- Godkjent  
 

2. Godkjenning av referat 08.03.2021 
- Godkjent 

  
3. Valg av referent (en fra 4. klasse) 

- Merete Andreassen (Heidrun) 
 

4. Orientering fra Driftsstyret v/ rektor Anne Helga 
Skolens økonomi er ok, og de regner med å få tilbake økte utgifter relatert til covid 19-
situasjonen. AKS går i underskudd. 
 
Skolen har fått gode rutiner i forbindelse med rødt nivå. Tilbakemeldinger fra foreldre 
med ønske om å beholde basisgruppene, men skolen får ikke lov av 
smittevernsmyndigheter. Utsending av SMS ved karantene/ventekarantene fungerer 
godt.  
 
Frustrerende at barna får lov til å være på tvers av kohorter i forbindelse med idrett. 
Rektor har ønsket at skolen skal få lov til å drive på samme premisser, men får ikke 
tillatelse av bydelsoverlegen.  
 
Spørsmål om skolen har gjort seg noen erfaringer i forbindelse med pandemien som kan 
taes med inn i normal drift? Vi har blitt bedre på bruk av digitale medier og læreverktøy. 
Samtidig kan det være mer utfordrende å tilrettelegge for sårbare barn.  
 
 
 

  



Foreldreundersøkelsen: Lav svarprosent, 41%. Rimelig likt resultat som i fjor.  
 
Fordeling på ungdomstrinnet: Omtrent likt mellom Majorstuen og Ris. Det er få som søker 
seg frem og tilbake. Bygging av paviljong på Ris er i gang.  
 
1. trinn til høsten: Kun 85 som hører til Skøyen fra 2015-kullet. Noen søker seg til Skøyen, 
og så kommer det noen elever som hører til Ruseløkka. Regner med å bli ca 100 totalt.  
 
Ca 10 nye lærere er ansatt.  
 
Våraktiviteter: Redusert/tilpasset tilbud. Førskoledagen må trolig utgå, avtalt at 
barnehagene tar med seg førskolebarna på besøk. Leirskole er usikkert, allerede utsatt fra 
i fjor. 17. mai: Håper på det samme som i fjor, men foreløpig vanskelig å vite.  
 
Det observeres ungdom på skolens område i helger/kveld. Naboer oppfordres til å ringe 
02800 hvis man ser folk på skolens tak.  

 
5. Fornebubanen – status  

Ett møte etter påske. Befaring forrige uke. Det er reguleringsmessig ikke mulig å få til en 
trasé gjennom gravlunden slik FAU og skolen ønsker, de er nødt til å bruke Monolittveien 
for transport av masser.  Med unntak av dette oppleves komiteen som lydhøre.  
 
Det lages sykkelfelt bak busslommen som kommer til å ligge i østgående retning ovenfor 
skråningen. Det arbeides med å få turistbussene til kun å slippe av folk, ikke til å vente i 
busslommen. Gjerde oppføres i overkant av skråningen/akebakken.  
 
Det pågår diskusjoner rundt sikkerhetstiltak. Blant annet fotgjengerovergang til gangstien 
gjennom Vestre gravlund ved Skøyensvingen, lysregulering av kryss, trafikkvakter, samt 
flere tiltak i krysset Skøyenveien/Monolittveien. Sjåførene skal ha spesialopplæring og 
lastebilene skal utstyres med blindsonekamera.  
 
Det har kommet innspill fra beboere øverst i Skøyenveien, som ønsker at 
massetransporten taes langs Monolittveien til Smestadkrysset, men bydelen mener 
Skøyenveien er best. Gateparkering vil bli midlertidig fjernet i Skøyenveien.  
 
Spunting/støygenererende arbeid er planlagt startet i desember 21/januar 22. 
Entreprenør forsøker å tilpasse støynivå i forhold til skoledagen. Utkjøring av masser 
begynner først i 2023. Det skal ikke være utkjøring i tidsrommet rundt skolestart.  
 
 

6. 17. mai – status i komiteen  
17. maikomiteen håper de får gjennomført mye av det samme som i fjor. Det er planlagt 
buttonssalg i forkant. Is er kjøpt inn, og skal deles ut til klassene. Pyntekomité skal pynte 
skolen på forhånd. Komiteen søker Oslo kommune om midler. Det er planlagt å gjøre noe 
mer ut av feiringen på skolen (12.mai) men foreløpig usikkert hva som tillates.  
 
 



7. Forslag om lusesjekk – innspill fra foreldre på 3. trinn 
Lus er et problem på 3. trinn, foreldre opplever mye frustrasjon.  
 
Forslag om at en luseklinikk kan komme å sjekke elevene. Spørsmål om det er mulig å 
gjennomføre på hele trinnet. Tar 45 min og koster 70,- per elev. Krever eget rom. 
Inkluderer ikke behandling. Må i så fall gjennomføres i samarbeid med skolen.  
 
Innspill om at foreldrene må følge opp at barna ikke har nærkontakt med hverandre. 
Innspill om at dette kan oppleves som inngripende. Viktig at det ikke blir stigmatiserende.  
 
Må gjennomføres som en kollektiv dugnad. 
 
FAU må undersøke med rektor hva som er praktisk gjennomførbart, og hvem som skal ha 
det økonomiske ansvaret.  
 
 

8. Skolebehov – Tor Einar Dørum informerer og diskusjon om videre løp 
Skolebehovsplanen er utsatt til ultimo mai.  
 
Det ble igangsatt en aksjon for å få folk til å komme med innspill til områdeplanen, og det 
kom inn rundt 300 innspill om at vi trenger en ny skole snarest.  
 
Det har blitt gjennomført et møte med byutviklingskomiteen. Lite konkrete løfter. Det er 
spørsmål om trikketraseen skal flyttes, noe som påvirker hva som kan bygges. Det er 
ønskelig å ta skoletomten ut av områdeplanen. Dette skal fremmes som forslag i bystyret.  
 
FAU opplever at vi må argumentere og dokumentere skolebehovet vårt.  
 
Bydelen er opptatt av å bygge omsorgsboliger. Det oppleves som viktig å holde trykket 
oppe.  

 
9. Status fra øvrige grupper 

 
- Læringsbrett – Marte Bastiansen 

Det er laget en spørreundersøkelse for foreldre og elever, som blir sendt ut før 
sommeren. Gruppen har vært i dialog med Martin i forbindelse med arbeidet.  

- AKS - Margrethe Melby 
Det har blitt avholdt et møte med Christine Moen og Martin om organisering av AKS. 
Krevende økonomisk. Mye vikarbruk. Opplever at det går bedre. Begrenset 
aktivitetstilbud på AKS ved kohort-organisering.  
 
Ønske fra foreldrene om å få til leksehjelp på AKS til tross for krevende organisering. 
Dette skal diskuteres, nytt møte denne uken.  
 
 
 



Samspill og kommunikasjon: AKS prøver å bruke samme plattform som skolen.  
 
Trivsel- og brukerundersøkelse: vanligvis i regi av Utdanningsetaten. Planlagt til høsten.  

 
- Psykososialt – Annicken Martinez Aasen 

Det ble gjennomført et digitalt foredrag i forrige uke for 1.-3- trinn i regi av 
Barnevakten.no. Det varte 1 time, og 120 foreldre møtte. Foredragsholder satt i 30 min og 
svarte på spørsmål i etterkant. Tilbakemeldingene er positive. Skoleledelsen synes også 
foredraget var bra. Det er enighet i FAU om å også tilby foredrag for de eldre trinnene. 
Gruppen undersøker om det er aktuelt å samarbeide med Smestad skole om dette.  

 
10. Eventuelt 

Ingen saker til eventuelt. 
 

 
 
Neste møte er: mandag 31. mai – kl 18:00 


