
   
 Oslo kommune  
 Utdanningsetaten  
 Skøyen skole  
   

  
MØTE REFERAT  

  
  
Til:   FAU-medlemmer på Skøyen skole  
Fra:  Sigurd Mikal Karoliussen  
Møtegruppe:  FAU – 31 av 36 representanter stilte 
Møtested:  Teams 
Møtetid:  26.10.2020 18:00  
  

 
  
  

1. Godkjenning av innkallingen  
Innkallingen ble godkjent  
 

2. Godkjenning av referat 21.09.2020  
Referat ble godkjent  

  
3. Valg av referent  

Cecilie Strøm (1. klasse, Gjallarhorn)   
  

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

Skolens økonomi er i balanse, men det brukes mye penger på vikarer og 
læringsbrett. AKS har derimot en overskridelse på ca 1.8 MNOK. Flere sier nei til 
AKS pga Covid-19 situasjonen og hjemmekontor/økonomi. Det er per nå ikke 
mulig å få til en morgenåpning på AKS, spesielt ikke med økende smittetall. Det vil 
bli gjennomført en undersøkelse for å sjekke hvor mange dette er svært 
problematisk for.  
  
Hovedposter som påvirker negativt:  
Utgifter til økt renholdt, flere vikarer og inntektstap pga manglende utleie. Skolen 
fører Koronakonto for kompensasjon.  
  

- Strategisk plan 
-Den digitale hverdagen er en viktig del av læremålene, men Skøyen skole benytter 
ikke ensidig læringsbrett som verktøy, men også til en stor grad papir og blyant.  

-Forhold rundt det psykososiale er viktig, og ett ledd i denne satsningen er time i 
uka som heter «Mitt liv». Det er krevende å få til alt etter opprinnelig plan siden 
lærerstab også er preget av at de skal holde avstand.  
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- Fornebubanen  
Det ble arrangert nabokontakt møte i forrige uke. Skolen er skeptisk til trase fra 
Hundejordet og økt anleggstrafikk fra midten av 2021. Skøyen skole er tydelig på at 
anleggstrafikk ikke kan gå forbi skolen før kl 0830 og etter kl 1330. Det er også trangt 
med kjøring i Skøyenveien når det er parkerte biler og turistbusser i kombinasjon med 
anleggstrafikk. Viktig at trafikkgruppen og Fornebubanegruppen i FAU tar saken 
videre. 

- FAU driftsstyre representant  
Espen Leknes, FAU sin representant til driftsstyret har sittet i 2 år, og er på valg. 
Kandidater kan melde interesse til Sigurd Mikal, alternativt kan Espen sitte en periode 
til. Driftsstyret trenger også en vara som pr dags dato ikke er på plass. 

 
5. Ny ressursfordelingsmodell 

Skolens nye ressursfordelingsmodell er laget etter en modell med grunnfinansiering, 
men skolen mister kr 208.000 på denne modellen siden to-parallelle skoler kommer 
dårlig ut. I tillegg trekkes finansiering fra Oslo vest til Oslo sentrum, og skolen vil 
melde tilbake at dette skaper urimelige skjevheter. 

6. Fornebubanen 
Se punkt under «orientering driftsstyret» 
  

7. Skolens organisering i smitteverntider  
Undervisning foregår i basisgrupper og har noe mer kvartetter for større trinn. 7 klasse 
kan ha kvartett for å forberede seg på ungdomsskole. Skøyen skole har enda ikke hatt 
smitte, men med 116 ansatte lærere og assistenter er dette en stor skole hvor vi må være 
beredt på en smittesituasjon. Ved et eventuelt utbrudd er det de som er sammen med 
barnet den aktuelle dagen som skal i karatene.  

På AKS er det ca 400 barn som opererer i kohorter og derfor ikke kan blandes. 
Kvaliteten AKS kan tilby når det gjelder kurs og aktiviteter er av denne grunn ikke 
tilfredsstillende, og alle aktiviteter i en kohort må skje på samme rom. Det anbefales at 
FAU gruppen som jobber med AKS starter en dialog med ledelse på AKS på hvordan 
dette kan løses. 
  

8. Bruk av læringsbrett 
Skøyen skole benytter læringsbrett på en fleksibel måte som ett av flere verktøy. Det 
presiseres at læringsbrett skal tas med hjem og lades hver dag. Skolen har ikke kapasitet 
til å lagre og lade brett på vegne av alle elevene. Læringsbrett skal ikke brukes til annet 
enn lekser hjemme. 

 
9. Lek deg sprek med DNT – samarbeid med FAU? 

Nabolagsfabrikken på Hoff har hatt et samarbeid med DNT om sommeren, og 
aktiviserte ungdommer utenom idrettslag. FAU er positiv til et slikt samarbeid, men det 
er ikke aktuelt å igangsette et slikt tiltak nå. 
 

10. Status ungdomsskole situasjonen og bygging av Hoff skole  
• Skoletomten på Hoff er nå endelig kjøpt fra Veidekke av Oslo kommune med 

formål om å omregulere til skole. Ny skole vil tidligst være klar i 2028 
• Utdanningsetaten skal sende søknad til PBE om å bygge paviljong for 2-

parallell ungdomstrinn for elever fra Skøyen skole. Dette skal lokaliseres til Ris 
skole. Det er uklart når søknad vil bli sendt og hvor lang behandling- og 
høringstid det vil være 

• Gymsal er leid ca 1 km unna Ris skole på Domus Athletica 



• Skolegrenser mellom de to klassene på henholdsvis Ris og Majorstua vil bli delt 
geografisk, og grenser vil bli sendt på høring 

• FAU på Skøyen, Smestad, Vinderen og Ris er samkjørte i denne saken og alle 
ønsker forutsigbarhet og minst mulig grad av midlertidighet 

• UDE har sagt de vil kalle inn til et foreldremøte, men dette vil ikke skje før i 
etterkant av innsendt søknad  

• Skøyen skole ved FAU antar midlertidig løsning på Ris ikke vil holde 
kapasitetsmessig til ny skole på Hoff er klar, og har foreslått ett alternativ med å 
sette opp midlertidig skole ved siden av tomten hvor permanent skole skal 
bygges på Hoff. Her planlegger Veidekke å bygge boliger, og planert tomt 
kunne benyttes i en mellomfase. Dette alternativet er i en tidlig fase  
 

Sigurd vil kalle inn til eget møte med FAU gruppen som jobber med ungdomsskole 
ila november 
 

11. Arbeidsgruppene – gjennomgang (om behov) av de ulike gruppene 
Er dekket under de andre punktene. 

 
12. Eventuelt  

Situasjonen på AKS er prekær melder en far i mail til FAU-leder. Rektor redgjør for 
situasjonen, se pkt 7. FAU gruppen som jobber med AKS vil ta kontakt med ledelsen av 
AKS for å vurdere tiltak. 
 
Det ble diskutert hvordan vennegrupper kan arrangeres når man han fått en anbefaling 
om å være ute. Det ble presisert av vennegrupper regnes som kohorter og man dermed 
også kan ha gruppen inne. Det ble anbefalt å opprettholde vennegrupper fordi dette 
inkluderer alle barn i en klasse, men gruppene kan spres utover året og man kan hjelpe 
hverandre hvis noe sliter praktisk med sitt arrangement. Årstidsgrupper vil ikke bli 
arrangert slik smittesituasjonen er nå. 

  
 
 

Neste møte finner sted på Teams 30 november klokken 18:00. 


