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Referat 

 
 
Til:  FAU-medlemmer på Skøyen skole 
Fra: Sigurd Mikal Karoliussen 
Møtegruppe: FAU 
Møtested: Teams 
Møtetid: 18.01.2021 18:00 
 
 

 
1. Godkjenning av innkallingen 

Innkallingen ble godkjent 
 
 

2. Godkjenning av referat 30.11.2020 
Referat ble godkjent 
 
 

3. Valg av referent  
Anastasia Khudyakova (3. klasse, Mime) 

 
 

4. Orientering fra Driftsstyremøtet v/ Anne Helga. Rektor informerer om følgende saker: 
 
Strategisk plan (det vi skal bli bedre i): 
- Grunnleggende ferdigheter. Med utgangspunkt i det godkjente budsjettet vil skolen vektlegge 
grunnleggende lese-, skrive-, og regneferdigheter. Spesiell fokus vil bli rettet på digitale ferdigheter. 
 
- Dybdelæring. Basert på den nye læreplanen vil skolen legge vekt på dybdelæring. Elevene skal skape mer 
og gå mer i dybden i fagene. 
 
- Periodeplaner. For å gjøre læreplanen synlig i hverdagen deles året opp i perioder.  
 
- Flere elever skal klare å fullføre VGs. Målet er å styrke det interne laget rundt barnet (hjem, idrett + faste 
møter med PPT, BUP og barnevernet), skape inkluderende skolemiljø fri fra mobbing, fremme helse. Elever 
skal like skolen og å lære. Alt dette er spesielt viktig nå i koronatiden siden noen elever faller utenfor. 
 
- AKS skal bidra til læring og mestringsfølelse blant elever. AKS på skolen blir litt rigid fordi den er stor (en 
av de største AKSene i Oslo). Viktig å forhindre det. 
 
Økonomi 
- Skole med uventet overskudd på 745 000. Et nytt budsjett ble vedtatt. 
 
- AKS i minus. To grunner for underskudd: 1) Ekstra mange AKS-assistenter pga. kohorter som måtte 
bemannes. 2) 800 000 tusen ble betalt til foreldre tilbake fordi det ikke var morgenåpnet. 
 
Info-saker 
Coronasituasjonen 
Skolen jobber mye med avstand og å opprettholde reglene. Noen foreldre har vært smittet, barn ble holdt 
hjemme og det har gått bra. Mye må gjøres digitalt.  
 
Innskriving 
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Det ble født mindre barn i 2015, derfor bare 84 barn inn i år. Mulighet for at det blir henvist barn fra 
Majorstuen. Per i dag har 14 barn søkt seg inn fra andre skoler.  
 
Skoleundersøkelser 
- Trivselsundersøkelse 1. - 4. klasse 
Resultater viser at barn har det bra og lærere bryr seg. Barn opplever at voksne på AKS gir mer hjelp, dette er 
sannsynligvis fordi de voksne er tettere på pga. korona-situasjonen. 96% svarer at de har én god venn og 94% 
- at de har flere gode venner. Undersøkelsen viser at barn ønsker mer elevdemokrati. 
 
- Elevundersøkelse 5. – 7. klasse 
Elever trives, får støtte fra lærere og opplever mestring. De ønsker å kunne bestemme litt mer. Skolen ligger 
lavt i Oslo sammenheng iht. mobbing. 3,3% svarer at de har opplevd mobbing (ca. 10 elever). Viktig med 
samarbeid rundt dette. På 7. trinn skal SaLTo nå jobbe med grupper av elever i noen uker fremover.  
 
Neste FAU-møter 
8. mars, 26. april og 31. mai.  
 
 

5. Innstilling av nye vara medlemmer (3 stk) i Driftsstyret 
 

Cecilie Strøm (Gjallarhorn) 
Ingrid  B. Tenfjord (Mjølner) 
Mari Kjersti Tennfjord (Munin) 

 
 

6. Status Fornebubanen – info fra nabokontakt 
- Gruppen tar kontakt med nabokontakten i Fornebubanen (med Sigurd og Cecilie på kopi). Viktig å ta 

kontakt nå siden bygging av Fornebubanen har blitt vedtatt.  
 

- Det er flere faktorer som gjør den foreslåtte oppkjørselen utfordrende:  
 

o 1) Vil broen ved Borgen T-bane stasjon tåle tunge biler?  
o 2) Møtepunktet med turistbussene.  
o 3) Det vil nesten være umulig å kjøre til Skøyen skole pga. all trafikk. 

 
- Mulig å tenke annen oppkjørsel? Kan dokumentasjon på at en alternativ kjørerute for offentlig kjøretøy 

har vært sjekket skaffes? 
 

- Vi ble enige om at oppgavene i gruppen fordeles slik frem til neste møte: 
Ellen Pytte tar kontakt med nabokontakten for å få status per i dag og hører muligens med Smestad-FAU 
Kari Thunshelle tar kontakt med Visit Oslo i forbindelse med bussene 
Annicken Martinez Aasen involverer Monolitten barnehage 
Milly Svenheim hører med Frognerparkens Venner  
Andre medlemmer i FAU kan gjerne inkluderes i arbeidet. 
 

- Møte for trafikkgruppen før 8. mars? 
 

7. Status AKS – har det funnet sted et møte siden FAU møtet 30.11.2020? 
Det har ikke skjedd noe møtet pga. AKS ansetter nye vikarer/ansatte i januar. Arbeidsgruppen avventer 
beskjed om nytt møtetidspunkt. 
 
 

8. Status ungdomsskole situasjonen og bygging av Hoff skole / paviljong på Ris  
- Det er søkt om å få bygge paviljong på Ris.  
- Arbeidsgruppen som jobber med saken skal etterlyse nyhetsbrev med oppdatering.  

 
 

9. Gjennomgang høringssvar paviljong løsning på Ris skole 
- Mange innspill fra foreldre angående inntaksgrensen har kommet inn og er tatt med i høringssvaret.  
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- I høringssvaret ble det forsøkt å stille krav om at skoletilbudet må stå klart til 2023. 
 
- Høringssvaret skal sendes inn med korrektur om skolevei 18.01.21 (se punkt 7 ovenfor). 
  
- Skal sendes både som høringssvar og også senere til politikere. 
 
 

10. Digital temakveld: skal vi bestille og tilby dette til foreldrene? 
- https://www.barnevakten.no/foredrag/foredragstilbud/digital-temakveld/ 

- Barnevakten kan sette opp en digital kveld med tema om smarte og gode valg på nettet.  
 
- Barnevakten ønsker at foreldre skal være godt informert, med statistikk om mediebruk osv., i stedet for å gi 
konkrete tips, slik at foreldre kan selv klare å ta gode valg.  
 
- Viktig å sikre at det er en dyktig foredragsholder. Skolens tidligere erfaring med barnevakten viser at 
kvaliteten på foredragsholdere har vært varierende. 
 
- Tenkes som et tilbud for hvilke trinn? Alle trinn samtidig? Eller delt?  
 
- Sette opp et digitalt foreldremøte hvor det som ble tatt opp skal diskuteres klassevis i etterkant av møtet? I 
små grupper i hver klasse i teams? 

 
 

11. Deltakelse i FAU sentralt (Oslo) – bør vi være mer aktive her? 
Det er et par FAU-medlemmer som kunne tenke seg det, men det er vanskelig med kapasitet.  
 
 
12. Gjennomgang av saker i læringsbrettgruppe 
- Læringsgruppen har hatt et møte med Martin, assisterende rektor. Undersøkelsen skal sendes ut. 
  
- Arbeidsgruppen jobber med å lage gode spørsmål, slik at det er mulig å måle effekt over tid.  
- Erfaringsveksling med Smestad skole som ligger framfor Skøyen skole på dette området.  
 
-Fristen for å sende ut undersøkelsen bør settes. 

 
 
 
 
 
 
 

13. Eventuelt 
Det kom inn følgende saker under eventuelt:  
 
Nabolags fabrikken informerer om et prosjekt for ungdommer fra 12 til 18.  
- Nabolagsfabrikken trenger ikke å gå via FAU, men i stedet gå direkte til skolen for å lage avtaler, men FAU kan 
være med på å spre informasjon.  
 
- Nabolagsfabrikken trenger å være mer konkret overfor skolen om tilbud som finnes. 

 
 
Vil det bli en satsning på å lære elever mer om programmering også etter 5. klasse? Barn er interessert. 
Rektor kommer med tilbakemelding på dette spørsmålet på neste møte.  
 
 
Trives barna i basis-gruppene eller har de begynt med kvartetter igjen slik det var før korona? 
Skolen kjører fortsatt basis-grupper, men klasser deles i stedet inn i fire grupper (basis-kvartett), spesielt i fag som 
Kunst & Håndverk, Mat & Helse, osv. På denne måten rullerer barna innenfor nettverket sitt og det gir større rom 
for trygghet.  
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Neste møte finner sted på video 8. mars. 
 


