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Fra:  Cecilie Strøm  
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Møtetid:  25.10.2021 18:00 – 20:00 

  

 
  

 
1.  Presentasjon av alle FAU representantene (siden vi endelig er samlet i samme rom!) 

 

2. Godkjenning av innkallingen  

Godkjent.  

 
3. Godkjenning av referat 21.09.2021  

Godkjent.  

  

4. Valg av referent; Pia Alveberg, Gjallarhorn 2. trinn 

Godkjent. 

 

5. Orientering fra Driftsstyret v/ rektor Anne Helga  

• Driften av skolen ligger an til å havne på budsjett. Noen ekstra kostnader i henhold til 

korona, men med tilførsel av midler for dette skal det utligne seg 

• AKS er krevende å få i balanse. Mange nå som velger deltid. Ingen begrensinger på hvor 

mange deltidsplasser som tilbys. Ca. 2 mill i underskudd. Problemstillingen løftes til 

politisk nivå 

• Strategisk plan, Satsninger 2021-22 

• Videre satsning på digitale læringsmidler – nettbrett 

• Innføring av ny læreplan 

• Bevare og utvikler det inkluderende læringsmiljøet  

• Sikre kvaliteten på tilbudet i AKS 

• Merker at det har vært 1 ½ år med korona og mye er utsatt. Tar tid å komme ut av post-
korna tid!  

• Inspektør Thea Stensrud Bakken skal begynne i ny jobb. Er i prosess med å ansette ny 
inspektør og mange gode søkere 

• Skøyen skole fyller lærernormen. Dvs riktig antall barn pr. lærerårsverk 

• Rapport fra skole hverdagen: nettopp gjennomført psykt bra uke og naturfagsuke. Første 
samling i hallen for alle på 20 mnd. Stor suksess! 

• Innsamling til barnehjemmet i Nepal starter denne uken. En god løsning fordi det går til et 
konkret prosjekt og det er sjekket at midlene benyttes slik det er tiltenkt  

  



• Nasjonale prøver: ser ut som vi har klart oss veldig bra på Skøyen på tross av korona 
 
 

6. Valg av nye medlem til driftsstyret – en vara 

Ingvild Hestnes valgt. Gunvor Bay fortsetter som leder en periode til 

 

 
7. Status fra gruppene: 

 

• AKS: Margrethe Melbye Stiegler, Heimdal 2. trinn 

Margrethe ikke til stede. Det er satt opp et møte med AKS leder. En av sakene som er på 

agendaen er flere lekeapparater i uteområdet (psykososial gruppe er også på den saken).  

Skal også sjekke om mulighetene for å ha et rom på AKS der man kan gjøre lekser.  

 

• Læringsbrett: Mette Tangen, Vilje 4. trinn 

Gruppa skal ha et møte med Martin Kalvø om resultatet av spørreundersøkelsen om 

læringsbrett. 

 

• Ungdomsskole, Tor Einar Dørum, Yggdrasil, 3. trinn 

11 nov. skal høringsuttalelsen som ble sammenfattet før sommeren publiseres. Det vurderes 

flere tiltak på hvordan saken kan tas videre. 

 

• Psykososial gruppe,  

       Natteravn – dialog med Majorstua skole om mulig samarbeid. Digitalt foredrag om digitalt 

nettvett ved barnevakten.no, mulig samarbeid med Smestad skole.  

 

 

8. Psykososial gruppe – presentasjon av foreslåtte endringer på uteområdet og beslutning om 

midler  

Gruppen har hatt befaring med bl.a. representant fra kommunen, skolen og MIL. Det er sett på 

ulike muligheter for nye klatrestativer, husker og nye apparater / installasjoner til lek. Særlig sett 

på området til de minste barna, og oppe på sletta over amfiet (for de største). Så også på 

mulighetene for å bygge en multifunksjonsbane der barnehagen rives nå (innebandy, håndball 

mulighet for skøytebane o.l.).  

 

Vi bør holde oss innenfor skolens geografiske område, for selv om det er mye ledig areal bl.a. 

nedover mot fotballbanen er det vanskeligere å få dette reguleringsmessig. MIL er positive til å 

bidra økonomisk. Det vurderes å benytte midler fra 17. mai inntekter, FAU, Gjensidige 

stiftelsen/sparebankstiftelsen o.l. Kronerulling fra foreldre som eventuelt kan starte på 17 mai.  

Enighet i FAU gruppen om at vi skal jobbe videre med denne saken. 

 

 

9. Påminnelse om Halloween feiring søndag 31 oktober med vennegrupper/årstidsgrupper  

 

 

10. Eventuelt 

 

• Det kom spørsmål om man pga korona burde unngå å avvikle turer i veldig dårlig vær for å 
unngå forkjølelse. Der er skolens holdning at det gjør vi ikke, men viktig at foreldre sikrer at barna 
har «klær etter vær» 

• Skolemelk ble drøftet også på dette møtet, og det har ikke vært mulig å finne løsninger 
som ble foreslått i forrige møtet med utplassering fra NAV eller læringer. Det foreslås at de som 
ønsker melk på skolen kan ta med dette i egen termos 



 

• Er det mulig med undervisning på høyere trinn i matte for de som trenger større faglige 
utfordringer? Er dialog med Majorstua om samarbeid om matte for de høyere trinnene. Kan 
tilsvarende gjøres for engelsk når det gjelder barn som benytter engelsk som språk hjemme? 
Anne Helga følger opp dette.  

• FAU skal ta initiativ til ny bestillingsrunde for skolegensere.  

• Gruppe for Fornebubane er for øyeblikket lagt på is. Vi har kommet med mye innspill i 
forhold til den trafikken som skal komme i sammenheng med dette byggearbeidet. Det vil være 
støy ifm spunting i en forberedende fase tre uker i desember 2021. Den mest hektiske fasen med 
utkjøring av masse vil skje fra høst 2023. Informasjon vil bli lagt ut her: Fornebubanen  

• Arena for FAU møtet: Personlig oppmøte vs. Teams. Eller hybrid? En del mener at flere 
ville bli med flere hvis det var mulig å være med på Teams også (hybrid). Dette blir vurdert til 
neste møtet 

• Dette er datoene for FAU møtene i skoleåret 21/22: Neste møte er 29. november – fysisk 
på skolen. I 2022: 17.01., 07.03., 25.04. og 30.05. 
 
 

 

 

https://storymaps.arcgis.com/stories/e21b4778b641427bb3eafd6d8f8c8c39

