
   
 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:  30.11.2020 18:00  
  

 
  
  

1. Godkjenning av innkallingen  
Innkallingen ble godkjent  
 

2. Godkjenning av referat 26.10.2020  
Referat ble godkjent  

  
3. Valg av referent  

Tor Einar Dørum (2. klasse, Yggdrasil)   
  

4. Orientering fra Driftsstyret v/ rektor Anne Helga Rektor orienterte om følgende saker:  
  
- SMU-møte på teams, utveksling av erfaringer om hvordan det er nå og hvordan det  
var under 'lockdown' i våres. Fint å komme tilbake, men savner å være mer sammen på  
tvers. Lærere fra trinnet er ut når barna er ute. Kohorter holdes adskilt og fokus på  
håndvask. Ingen samlinger i hallen, men samlinger pr video, utdeling av gullkost.  
Periodens karaktertrekk er nysgjerrig, laget oppgaver sammen med elevrådet. Gode  
tilbakemeldinger om faget 'Mitt liv'.  

  
- Elevundersøkelse 5-7. klasse gjennomført, resultat gjennomgås på neste  
driftsstyremøte 

  
- Regnskapet viser at skolen går litt i minus. Utgifter knyttet til Corona noteres ekstra,  
men ønske om mulig refusjon, evt fra staten. AKS går i minus, men ikke like mye som  
først fryktet. Må betale tilbake AKS-penger pga manglende morgen-åpning. Blir tilbud  
om morgenåpning. 

  
- Kapasitet på ungdomsskolen. Møte med UDE. 2 klasser til Ris, 2 klasser til  
Majorstuen. Forslag til nye inntaksgrenser til hhv Ris og Majorstuen. 

  
- Info-saker: smittevern, ingen smittet i Ullern bydel sist fredag, ser ut som det blir  
skole som nå frem til jul hvis trenden holder seg. Det er gjort forberedelser for rødt  
nivå hvis det skulle bli nødvendig, dvs delvis hjemmeundervisning, mest for 5-7. trinn. 

  
- Nasjonale prøver: Gode resultater. De som er på nivå 1 får ekstra hjelp. 

  
 

  



 
- FN-dagen: det kom inn 56 000,- inn til barnehjemmet i Nepal 

  
- Læreplan: satser på godt læringsmiljø, inkl bruk av læringsbrett 

  
- Innskriving: bare 84 elever inn i år, 117 i fjor, plass til 112 

  
- Mitt liv 1 t pr uke, følger årsplan fra miljøteamet, tema feks verdensdagen for psykisk 
helse, uke 6, livsmestring -hvordan møter man hverandre, sitter i ring - lek og 
diskusjon, passer på at ikke det kommer opp ting som ikke bør håndteres i plenum 

  
- Meglere, ble borte ifbm corona, og for 7. er nok toget dessverre gått, siden opplæring  
av megler har måttet utgå. Ordningen kommer tilbake så fort det lar seg gjøre. 

 
5. Innstilling av nytt fast medlem og vara medlem i Driftsstyret 

- Espen Leknes (4. Brage) ble gjenvalgt som fast medlem. 
- Mari-Kjersti Tennfjord (6. Munin) ble valgt som vara. 
 

6. Valg av ny økonomi ansvarlig 
- Sigurd Mikal Karoliussen ble valgt som ny økonomi ansvarlig fra nyttår.  
FAU takker Philippe Etienne for innsatsen. 
 

7. Ny FAU leder i løpet av vinter/vår 2021 
Cecilie Strøm ble valgt og overtar høsten 2021. Cecilie trekkes inn i arbeidet fra 
årskiftet 2020/21 slik at overgangen skjer gradvis i løpet av våren.  
 
Margrethe Melbye meldte også interesse for å være leder og er en mulig arvtaker. 
 

8. Læringsbrett – orientering fra gruppa etter møte med skolen 
Det har kommet innspill fra foreldre på at det kan virke som det er mindre respons på  
lekser som kommer via brett enn på andre lekser.  

 
Møte med assisterende rektor:  

 - Skal sendes ut en spørreundersøkelse, som evt kan gjentas for å følge med på evt  
endring etter tiltak  

 - Erfaringsutveksling med Smestad skole som ligger litt foran i løypa 
 - Mange klikk for å finne oppgaver, mange forskjellige apper, ikke alle fungerer like bra  

på brett 
- Skolen fokuserer på evt forskjeller rundt feks lesing i bok vs lesing på brett, skriving i 
bok vs skriving på brett 
 

9. Status ungdomsskole situasjonen og bygging av Hoff skole / paviljong på Ris 
- Det der nå søkt om paviljong på Ris og det ligger dermed an til at elevene på Skøyen 
fra høsten 2021 går 50/50 til hhv. Majorstuen og Ris. Det har kommet et forslag til 
geografisk inndeling av skolekrets mm. og et høringssvar fra FAU vil bli utarbeidet og 
gjennomgått på møtet 18. januar 2021. 
 
Arbeidet i denne gruppen er så omfattende, samt at gruppen er nå så stor at vi ble 
enige om å dele den i 3: 

- Ris: arbeidet med midlertidig løsning og paviljon. Kari Thunshelle er 
ansvarlig 

- Hoff: ny(e) skole(r) på Hoff. Tor Einar Dørum er ansvarlig 
- Evaluering av prosessen med UDE rundt skolebehov. Sigurd Mikal 

Karoliussen er ansvarlig. 
 
 
 



 
 

10. Arbeidsgruppene – gjennomgang av saker og valg av gruppeledere 
For å styrke arbeidet i de ulike gruppene ble vi enige om å ha en leder for hver gruppe. 
Disse er: 
 

- AKS: Margrethe Melbye – Heimdal 1 
- Psykososialt miljø: Annicken Martinez Aasen – Balder 3 
- Trafikk/Fornebubanen: Narges Namvar – Jotunheim 2 
- Skolebehov: Kari Thunshelle – Fjorgyn 7/Tor Einar – Yggdrasil 2/ Sigurd 

Mikal – Ask 4 
- Læringsbrett: Cecilie Strøm – Gjallarhorn 1 
- Web - Linn Andresen – Sol 3 

 
Status i gruppene: 
 
AKS 
AKS arbeidsgruppe skulle hatt møte med AKS leder Christine M 31.11.2020, men det  
ble utsatt. 

   Agenda: 
  1.    Organisering av AKS.Hvordan er AKS organisert? Antall fast ansatte, vikar,  

baseleder sin rolle etc? Hva er den største forskjellen / utfordringen for AKS  
organisering i Korona tider vs. Før-Korona? AKS tilbud: forskjellige aktiviteter  
(inne/ ute), leksehjelp. Antall barn osv 

  2.    Samspill og kommunikasjon. Kommunikasjon mellom FAU- AKS  
arbeidsgruppe og AKS, Samspill skole og AKS. Informasjonsutveksling mellom  
AKS, Skole og foreldre. Handlingsplan for inkludering og aktiv arbeid mot 
mobbing. 

  3.    Trivsels/brukerundersøkelse. Gjennomføres det eller er det noe vi skulle se  
på sammen? 

   
Psykososialt 
Ingen saker 
 
Trafikk/Fornebubanegruppen 
Gruppen tar kontakt med nabokontakt i Fornebubanen for å få mer informasjon i 
saken rundt kjøring av masser fra hundejordet mm. 
 
Læringsbrett 
Se punkt 8 ovenfor. 
 
Skolebehov 
Se punkt 9 ovenfor. 
 
 

11. Eventuelt 
Ingen saker. 

 
 

Neste møte finner sted på Teams 18. januar klokken 18:00. 
 

 


