
Referat fra FAU møte på Skøyenåsen skole 19/4-2017 
 

1. Orienteringer fra rektor 

Skolebehovsplan 
Kommer hvert andre år. Ny er kommet nå. Høring i juni – driftsstyret er høringsinstans. Noen 

endringer for oss: 

 Blir 7-parallell fra høsten av (er 6 på 8 trinn og 5 på 9 trinn) 

 Beholder tilfang fra 3 skoler (Østensjø, Godlia og Trasop) 

 Foreslått utbygging til en enda større ungdomsskole, for å kunne ta unna det forventede 

tilfanget som er fra de tre skolene 

o Betyr et godt fagmiljø for lærerne, tiltrekker gode lærere 

o Medfører stabilt elevtall 

Eksamen vår 2017 

 Tidlig start - første eksamen 16 mai 

 1/3 kommer opp i norsk, 1/3 i matematikk og 1/3 i engelsk skriftlig (ca. 50 elever på hver) 

 Muntlig eksamen 13 og 16 juni 

 Alle kommer opp i ett skriftlig og ett muntlig fag 

Berlin-tur 

 Venter tilbakemelding fra Venneforeningen om det har kommet inn tilstrekkelig med midler 

til å gjennomføre turen 

 Dersom finansieringen er på plass, blir det tur på 10 trinn i høst, arrangert som skoletur 

 Tirsdag – lørdag, 5 dager i uke 42 

 Reisemål blir Berlin, Polen blir ikke inkludert 

 Går ut med påmelding fra skolen sin side i august – alle som ønsker kan da bli med 

Det er ytret ønske fra foreldre om trinnvis oppsummering av svarene på spørreundersøkelsen om 

skoletur. Leder i FAU etterspør resultatene. 

Utegårdsprosjekt 
Ble lagt litt på vent i forbindelse med avklaring om hvor det kan bli bygget ut. Det er nå avklart, og 

prosjektet kan gjennomføres, med unntak av den planlagte landhockeybanen på siden av bygget.  

Foreldreundersøkelsen 
Lav svarprosent – oppfordrer oss om å påvirke foreldre i klassen til å svare på undersøkelsen. Må 

svare på den eposten man har fått tilsendt med lenke til selve undersøkelsen. 

17. mai 
Skøyenåsen går toget i byen, ønsker å få med flere. Prøvde med morgenarrangement i fjor for å få 

med flere – liten oppslutning. Møtes derfor i byen og går relativt sent i toget. Skolen gjør det de kan 

for å få bedre oppslutning, men kan ikke pålegge elever å delta. Oppfordrer oss som foreldre til å 

støtte opp slik at vi får mange med i toget. 

Det jobbes aktivt med sikkerhet også fra skolens side. 



2. Skoletur for fremtidige 10nde trinn 
Info vil gå ut fra skolen før sommeren om hvordan skolen stiller seg til tur for senere kull, med tanke 

på en varig løsning for hva slags type tur skolen vil være med på å støtte, gitt at finansieringen er på 

plass. Reisemål, innhold og omfang vil være oppe til diskusjon. Dette må også ses i sammenheng med 

forventet økning i elevantallet. 

Vurderer å sjekke ut med foreldre på 8. trinn hva man er innstilt på i forhold til ulike alternativer. 

3. Trafikksikkerhet – sykling 
Elevene er flinke til å sykle med hjelm, men det har kommet nabovarsler på at det går for fort. Skolen 

sender nå ut epost til foreldre om sikker sykling. Krysset ned til skolen er uoversiktlig pga. 

brakkeriggen på oversiden, rektor tar kontakt med OBOS om mulige tiltak. Barnehageforeldre kjører 

ned i skolegården i forbindelse med avlevering av barn – dette skaper problemer for elevene om 

morgenen. Skolen ønsker bom for å forhindre dette, Undervisningsbygg har foreløpig avslått, men 

skolen jobber videre med det.  

4. Utekontakt / skole / foreldre – roller og kommunikasjon 
Utekontakten er en kommunal instans som jobber med ungdomsmiljøet. En fast person er på skolen i 

to friminutter i uken. Litt uklart hvordan rollen i forhold til foreldre er. Elever har blitt forespurt 

direkte av utekontakten om å bli med på Sverige-tur. Dette er ikke noe skolen kjenner til eller er 

involvert i. Viktig med kommunikasjon med foreldreleddet. 

FAU inviterer utekontakten til neste FAU-møte for å diskutere roller og forankring. 

5. Innkommet sak 
«Skøyenåsen bør bli en dysleksivennlig skole». Etterspurt fra foreldre som skal ha barn inn her fra 

høsten. Det finnes en liste med kriterier. Holmlia er klassifisert som dette, rektor sjekker nærmere 

med dem hva det innebærer.  

Orientering fra rektor: Vi har en del dyslektikere, og har det som et satsningsområde. Alle får 

datamaskin med programmer som er hjelpemidler for dyslektikere, de får også lydbøker. Det er 

imidlertid flere som vegrer seg for å bruke hjelpemidlene. Har en elev med dysleksi som har holdt 

kurs for andre elever i bruk av hjelpemidler.  

6. Neste møte 29/5 kl. 18.30 
Punkter til agenda: 

 Natteravn 

 Utekontakten inviteres 

 Skolens innstilling til fremtidige skoleturer 

 Deltakelse på foreldremøte til høsten for rekruttering til FAU 


