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1. Godkjenning av innkallingen  

Godkjent 

 

2. Godkjenning av referat 29.11.2021  

Godkjent 

 

3. Valg av referent; Hanne-Cecilie Bjørka, Hyme, 6. trinn 

Godkjent 

 

4. Orientering fra Driftsstyret v/ rektor Anne Helga  

• Skøyen skole er godt i gang og driftes på gult nivå.  
Det er Oslo kommune som har besluttet gult nivå. De skal i løpet av uken bestemme hvilket nivå 

det blir i neste uke.  
 

• Strategisk plan  
 
Planen skal godkjennes innen 20. februar. Den vil bli lagt ut på skolens hjemmeside. Satsinger vil 

være: 

o Videre satsning på digitale læringsmidler  
o Innføring av ny læreplan 
o Organisering  

 
Ang organisering: Skøyen skole er finansiert for fire klasser per trinn, men har organisert seg i fem 
grupper og fire kvartetter per trinn for å få forsterket ressursinnsats, særlig på de lave trinnene. 
Det er økonomisk krevende og har vært særdeles økonomisk krevende pga korona-tiltak som ikke 
har gjort det mulig å veksle mellom basisgrupper og kvartett. Skolen har også fått en del 
tilbakemeldinger om at elever opplever skiftene mellom grupper og kvartett som krevende. Det 
vurderes derfor å endre organisering til kun fire klasser per trinn. Det er ikke besluttet eksakt 
hvordan ny organisering vil bli og når den vil tre i kraft. Det vil tidligst skje fra høsten av.  Anne 
Helga anmodet om å vente med å informere barna om dette til mer er avklart. Det vil bli gitt 
nærmere informasjon om dette i foreldremøtene som skal avholdes i uke 6 og 7. 
 

• Budsjettet for Skøyen skole i 2022  
Årets budsjett ser ikke bra ut. Dette skyldes særlig at vi tar med oss et underskudd fra i fjor. 

Forårets underskudd skyldes primært to forhold. For det første at skolen ansatte lærere i mars og 

at det i mai ble klart at skolen fikk færre elever enn antatt (og dermed mindre penger). For det 

andre har korona kostet pga krav om å holde elevene i små grupper, behov for ekstra innsats 

knyttet til sårbare elever og økt sykefravær hos lærere (både knyttet til korona og vaksinering). 
Skolen har fått noe kompensasjon for ekstrautgifter knyttet til korona og jobber iherdig for å få 

  



mer. Økte strømpriser har foreløpig ikke slått ut på budsjettet fordi utgiftene kommer ett år 
senere. Skolen fikk også reduserte inntekter knyttet til utleie av lokaler i 2021. 

 

Driftsstyret skal vedta budsjett som skal gå i null, og ettersom de største kostnadene går til lønn 

er det også der det må spares.  

 

• AKS budsjettet i 2022 
AKS har også med seg et stort underskudd fra 2021. Det skyldes særlig at flere har deltidsplass 
med redusert betaling, men at det ikke gir tilsvarende redusert behov for bemanning. 

Koronasituasjonene og krav til små grupper har også vært en faktor. Anne Helga var tydelig på at 

vi trenger å tenke nytt ang organisering/gruppeinndeling på AKS. Hun utfordret de i AKS gruppen 

til å ta dette opp med AKS og tilbød seg å være med på høyttenkning hvis det er ønskelig.  

 

• Trivselsundersøkelsen viser ingen store endringer til tross for koronasituasjonen.  
Det bekrefter Anne Helgas inntrykk om at hverdagen fungere ok selv om det tærer på at det er 

mye som må avlyses, som for eksempel fellessamlinger, fadderordninger og trivselsagenter. Det 
er også viktig å huske at det er noen som sliter ekstra mye. 
 

 

5. Gult nivå og innføring av fritidskarantene  

Anne Helga informerte om at det har vært veldig krevende for de ansatte med fritidskarantene og 

at det er veldig positivt at det nå er opphevet og erstattet av testing. 

 

 

6. Status fra gruppene: 

- AKS: Margrethe Melbye Stiegler, Heimdal 2. trinn 

Det har ikke vært noen aktivitet siden sist FAU møte og AKS er som kjent gått over på Gult nivå og 

kjører kun ettermiddags AKS for alle utenom de som kan påberope seg samfunnskritiske jobber. 

Basert på resultat av diskusjoner med AKS ledelsen i november vil FAU AKS arbeidsgruppe 

diskutere hvordan vi best tar samhandlingene videre. Så satser på at vi kommer med noe mer 

konkreter i tiden fremover. 

 

- Læringsbrett: Mette Tangen, Vilje 4. trinn 

Det har ikke vært noen møter i denne gruppen siden forrige FAU-møte, men det skal være et 

møte med Martin Kalvø i neste uke. Tema for møtet er resultatet av spørreundersøkelsen om  

læringsbrett. Det vil særlig etterspørres hvordan skolen kan bistå med regulering i bruk av 

læringsbrett hjemme og mer informasjon om hvor mye læringsbrettene blir brukt i skolen, til hva 

og hvorfor. 

 

Flere i FAU-møtet kunne informere om eksempler på at elever bruker læringsbrett i AKS-tiden, 

blant annet til å spille minecraft. Anne Helga informerte om at læringsbrett kun kan benyttes i 

nødstilfeller, når AKS mangler bemanning, og at det da ikke skal spilles, men jobbes faglig. Hvis 

dette ikke er praksis, anmodet hun om å ta det opp i AKS-gruppen og læringsbrettgruppen. 

Martin Kalvø har også uttalt at det ikke er i tråd med retningslinjene at elever bruker læringsbrett 

i AKS-tiden og at de ser på muligheter til å begrense tidspunkter for når enkelte spill kan brukes. 

 

- Ungdomsskole: Tor Einar Dørum, Yggdrasil, 3. trinn 

Det har ikke vært noen møter i denne gruppen siden forrige FAU-møte, men gruppen har 

diskutert om det er relevant å ha dialog med andre skoler i tilsvarende situasjon i Oslo.  

 

Skolebehovsplanen skal til behandling først i kultur- og utdanningskomiteen i slutten av januar og 

i bystyret i midten av februar. Vi er ikke veldige optimistiske om å få noen positive overraskelser 

der, men Oslobygg (som er en sammenslåing av tidligere Omsorgsbygg, Undervisningsbygg og 

Kultur- og idrettsbygg, samt utbyggingsvirksomheten til Boligbygg) er blitt bedt om å se på 

mulighetene for å fremskynde noen skoleprosjekter. Skole på Hoff er i den sammenheng havnet 

på en liste med fire andre skoler som bør prioriteres.  

 



Vi vet det er en utfordring at det er ambisjoner om at bygget skal romme mye og at det er en 

kompleks sak med flere avhengigheter. Det er derfor viktig å få oversikt over hva som er reelle 

problemer og hvilke problemer som faktisk er løst, som for eksempel komplikasjoner knyttet til 

Fornebubanen. Et annet moment er at tomten er delt i to; en del hvor kommunen/bydelen skal 

bygge og en del hvor private skal bygge 187 leiligheter. De private utbyggerne har allerede 

utarbeidet en reguleringsplan som er på høring med frist 31.1. Det ble stilt spørsmål ved om FAU 

bør gi et høringssvar hvor vi påpeker at det mangler skoleplasser. Det ble ikke konkludert. 

 

Videre vil det legges ut en områdeplan i løpet av våren hvor det blant annet skal tas stilling til om 

trikketraseen skal flyttes eller ikke.  

 

 

- Psykososial gruppe: Annicken Martinez Aasen, Balder, 4. trinn  

Ikke hatt møte, men har litt om natteravn 

 

Det har ikke vært noen møter i denne gruppen siden forrige FAU-møte, men det er likevel litt nytt 

å melde. 

 

▪ Natteravn 

Det har vært dialog med han som er kontakt for natteravnene for Ris skole og de er positive til å 

ta en runde innom Skøyen skole på sine runder. Det skal være et møte mellom 

skolekoordinatorene på torsdag og de vil ta opp saken.    

 

▪ Uteområdet 

F.o.m. 1.11.21 har Oslo bygg tatt over ansvaret for uteområdet. Vår kontaktperson er i permisjon 

og vi har ikke fått informasjon om status i budsjettprosessen. Vanligvis blir tildelingene kjent i 

januar, men vi venter fremdeles på avklaring knyttet til om Skøyen skole er prioritert.  

 

Vi har hatt dialog med Monolitten idrettslag om en ballbinge. Oslo bygg har vært på befaring og 

det skal komme en rapport i januar med blant annet estimater knyttet til pris. Når den foreligger, 

kan vi for eksempel søke Gjensidig eller Sparebank stiftelsen om midler. 

 

7. Fornebubanen, orientering 

Det ble avholdt et møte med entreprenørene før jul, sammen med Ullern bydel. Et av temaene 

var et forslag om å fjerne fartsdumper, men de valgte å trekke forslaget etter påtrykk fra oss. 

Videre er det berammet et møte neste torsdag. Det er noen utfordringer knyttet til 

informasjonsflyt og dialog, særlig fordi det er flere entreprenører vi må forholde oss til. Det bør i 

tiden fremover avholdes månedlige møter. Temaer som må følges opp er blant annet vakthold, 

fotgjengerfelt parkering for turistbusser og ny løsning for krysset oppe ved Borgen t-banenestopp. 

 

8. Eventuelt 

Det var ingen saker under eventuelt. 

 

Neste møte er 7. mars og da vil blant annet 17. mai være tema.  

 

 

 

 


