
   

 Oslo kommune  

 Utdanningsetaten  

 Skøyen skole  

   

  

Møtereferat 

  
  

Til:   FAU-medlemmer på Skøyen skole  

Fra:  Cecilie Strøm  

Møtegruppe:  FAU  

Møtested:  Skøyen skole 

Møtetid:  21.11.2022 18:00 – 20:00 

  

 
  

  
1. Godkjenning av innkallingen 

Godkjent  

 

2. Godkjenning av referat 19.09.2022  

Godkjent 

 
3. Valg av referent, Gina Bråthen 

Godkjent  

 

4. Orientering fra Driftsstyret og andre aktuelle temaer v/ rektor Kjersti 

• Økonomi; det ligger an til et merforbruk på skolen i år, men trolig mindre enn tidligere 

antatt. Rektor er i dialog med Utdanningsetaten 

• Det er lyst ut sosiallærerstilling og en ny sosiallærer tiltrer 1. januar  

• AKS: Det er merforbruk på AKS. Dette skyldes i stor grad ordningen med gratis kjernetid 

som er politisk bestemt. Økonomien gjør at AKS ikke kan tilby de kurs og aktiviteter som 

er ønskelig. Problemet er tatt opp med Utdanningsetaten. Det er utfordrende å opprettholde 

bemanningen på AKS.   

• Strategisk plan: Rektor orienterte om det strategiske kartet 2023-2026 fra Oslo kommune.  

• Martin orienterte om FN-dagen og innsamlingen. Det var en fin opplevelse og det ble 

samlet inn et betydelig beløp. Martin skal kontakte «Children of the Universe» så det kan 

orientere FAU i mer detalj av hva midler benyttes til 

• Utdanningsetaten har, etter pålegg fra Arbeidstilsynet, satt i gang undersøkelse av skolens 

arbeid med forebygging mot trusler. Skolen fikk god tilbakemelding på hvordan den jobber 

med å forebygge mot trusler 

• Nasjonale prøver: Skøyen skole gjør det jevnt over veldig bra både sammenlignet med 

Oslo og resten av landet. På noen trinn er nivået i engelsk noe lavere enn i norsk og 

matematikk. Det vurderes om man kunne legge til rette for mer undervisning i engelsk.  

• Skolen har hatt møte med Utdanningsetaten angående ny ungdomsskole på Hoff. Det er nå 

indikert en mulig forsinkelse fra 2029 til 2030. Løsningen med midlertid fordeling til tre 

ungdomsskole for Skøyenelever i en så lang periode er ikke holdbar, og det jobbes videre 

for å få fortgang i prosessen 

• Vi har nå 90 førskolebarn som skal starte i 1. klasse høsten 2023. Skolen kan gjerne ta imot 

flere, det er plass til 112 førsteklassinger 

  



• Den 1. desember tennes julegranen. Peik spiller. Det er hyggelig om foreldrene vil være 

med frem til kl. 08.30. Informasjon kommer  

• Det er store mengder gjenglemt tøy og alle oppfordres til å se igjennom for sitt barn 

 
 

5. Melkeordning, Kjersti 

Det er praktiske utfordringer med å holde orden i melkerommet og skolen varsler at det er mulig 

tilbudet vil avvikles  

 

 
6. 17. mai gruppe, Cecilie 

 

2. trinn arrangerer. Representantene for 2. trinn tar ansvar for å finne 17. mai-ansvarlige.  

 

 

7. Informasjon/diskusjon AKS og læringsbrett, Martin  

 

• AKS:  

Det har vært utfordringer med bemanningen på AKS. Det skal lyses ut stillinger som 

baseledere. Det ble understreket at det er viktig med god opplæring av nyansatte for å sikre at 

AKS har ansatte som er trygge og ansvarlige voksne for elevene  

 

• Læringsbrett:  

Martin orienterte om læringsbrett. Det har vært 1:1 dekning på skolen siden høsten 2019. 

Læringsbrettet skal være et verktøy for læring. Se Osloskolens digitale skolehverdag for digital 

satsing for Oslo-skolen.  

 

På AKS skal læringsbrett brukes kreativt og til planlagte aktiviteter, ikke til for eksempel spill, 

unntaksvis ved svært lav bemanning.  

 

Det ble gjennomført en spørreundersøkelse i juni 2021 blant elever, foresatte og ansatte. Bruk 

av læringsbrett er en sak som engasjerer mange. Noen funn fra undersøkelsen:  

o Foresatte og barn mente det er krevende å lese lange tekster på skjerm 

o Det er vanskelig med tekstproduksjon når man benytter tastaturet på skjermen 

o Distraksjon (regulering): flere opplever at bruk av læringsbrett gjør det vanskelig å 

holde fokus på én ting 

o Flere opplever at det er utfordrende å regulere bruken av læringsbrett hjemme 

o Flere synes det er vanskelig å se progresjon når man jobber på læringsbrett enn når 

man skriver i bøker.  

 

8. Diskusjon/gruppearbeid, Cecilie/alle 

Det ble diskutert underveis i møtet.  

 

9. Eventuelt 

• Skolegenser: Det er innhentet tilbud fra samme leverandør som sist. Tilbudet vil bli presentert på  

neste FAU-møte i januar. 

• Uteområdet der barnehagen stod: Søknad er sendt Byantikvaren 

• Skolefoto: Det ble foreslått å fortsette samarbeidet med Norsk Skolefoto.  

• Beredskapsøvelsen: Øvelsen opplevdes dramatisk for flere. Rektor tar dette opp med ansvarlige for   

       øvelsen for å sikre bedre koordinering for fremtidige øvelser 

• Trafikk: Monolittveien er gjort til forkjørsvei, og flere er bekymret for at dette medfører økt 

• hastighet og veien er ikke tydelig merket med 30 km skilt. Dette tas opp med Fornebubanen 

• I flere garderober ligger det mye klær utover gulvet. Er det mulig å få montert opp flere knagger  

så barna får hengt opp klærne? Innspill sendes vaktmester 

https://aktuelt.osloskolen.no/larerik-bruk-av-laringsteknologi/digital-skolehverdag/osloskolens-digitale-skolehverdag/

