
   

 Oslo kommune  

 Utdanningsetaten  

 Skøyen skole  

   

  

Møtereferat 

  
  

Til:   FAU-medlemmer på Skøyen skole  

Fra:  Sigurd Mikal Karoliussen  

Møtegruppe:  FAU  

Møtested:  Teams 

Møtetid:  31.05.2021 18:00 – 20:00 

  

 
  

  
1. Godkjenning av innkallingen 

- Godkjent  

 

2. Godkjenning av referat 26.04.2021 

- Godkjent 

  

3. Valg av referent (en fra 7. klasse) 

 

4. Orientering fra Driftsstyret v/ rektor Anne Helga 

- Fotokonkurranse - i hallen.  

- Julegudstjeneste i år også  

- Psykt bra uke - verdensdagen for psykisk helse 

- Reklame. Mitt liv timen. Laget en plan for å unngå utestenging  

- 17 Mai talen    

- Elevundersøkelsen - gode tall for Skøyen, men noen elever har svart «trives ikke 

noe særlig». Viktig at tiltak ivaretar alle. Aftenposten har bedt om innsyn i antall 

elever som har hatt Aktivitetsplan etter regler i Opplæringsloven §9a. Grunnet at 

sakene er så spesifikke har skolen av personvern hensyn takket nei til dette.  

 

Regnskap  

Store utgifter grunnet Corona. Kostbart å drive skole på rødt og gult nivå. Skolen 

skriver Corona-regnskap og håper å få litt tilbake. Status pr i dag er at skolen er 

511 000,- minus. Ikke minus på fastlønn, men på vikarer. Kan ikke hente inn på 

stordriftsfordeler. Tilsvarende på AKS hvor det er økte utgifter og reduksjon når det 

gjelder tilbud.   

 

Tilpassing til skolelivet: Har fått til mye skole, kun 3 uker med forsterket rødt. 

Utviklingssamtaler har foregått på teams. Førskole er erstattet av at barnehager 

kommer på besøk. Anne Helga og miljø-terapeut er ute og hilser på, viser klasserom 

og snakker om skolehverdagen i 1. klasse.  

 

  



Hyggelig 17. mai, med film og buttons. FAU vil diskutere om midler kan brukes til 

psykososiale tiltak.  

 

Lærersituasjonen til høsten. 20% er ufaglærte i snitt i Osloskolen. På Skøyen er alle 

faglærte. Fra 2025 må en ha 30 studiepoeng fordypning for å undervise i fagene 

norsk, matematikk og engelsk. 

 

El-leiesykler kommer ikke inn på skoleområdet, men privatsykler kan. Skolen ønsker å 

praktisere et forbud mot elektroniske kjøretøy og ber om FAU sin aksept. FAU 

godkjenner denne praksisen og skolen går ut med info om at elektroniske kjøremidler 

ikke er ønsket på skolen. 

 

 

5. Skolebehovsplanen/Hoff skole 

 
Siste utvikling er at ny skole først kommer i 2029! Innspill til skolebehovsplan 

2022-2031 skrives av FAU/skole og driftsstyret sammen.   

 
6. Skjermfri måned og lusesjekk 

-Det har kommet spørsmål om skjermfri måned. Dette er ikke forenlig med bruk av 
læringsbrett som et ledd i undervisningen på Skøyen skole, og vil ikke bli igangsatt av 
skolen. 
 
-Lus kommer hver høst, men i noen klasser og trinn fortsetter problemet gjennom 

skoleåret. Helsesøster følger opp. Folkehelsen arrangerer to nasjonale lusedager i 

året og disse vil bli kommunisert fra skolen. 

 

 
7. Status i arbeidsgruppene 

 
Psykososial 
Planlegger nytt seminar med Barnevakten rundt nettvett. Vanskelig å finn tid før 
sommeren, og blir utsatt til høsten. Diskuterer også med Smestad skole om et 
seminar kunne planlegges sammen. 

 

Fornebubanen 
Ingen utvikling 
 
AKS 
Ingen utvikling 
 
Læringsbrett 
Bruk av læringsbrett: En undersøkelse blant foreldrene har gått ut i dag hvor man 
skal innhente erfaringer så langt med bruk av læringsbrett i undervisningen. 

 
8. Eventuelt 

 

Leke/treningsapparater i skolegården sponset av FAU? 

Gruppen for psykososial 

Psykososial gruppe vil lage et forslag til hvordan uteområdet rundt Skøyen skole kan 

forbedres ved å sette opp treningsapparater for de største barna og/eller flere 

apparater for de yngre. 

 



Kjøleskap på AKS til matpakker? 

Er det mulig å installere kjøleskap på AKS til oppbevaring av matpakker slik at det blir 

lettere å variere innhold i matpakker som kan stå kjølig? Dette blir fulgt opp videre 

etter sommeren. 

 

 

Neste møte er: mandag 20. September – kl 18:00 

 

 

God sommer! 

☀️🏖😎 


