
Referat fra FAU-møte 18.11.2019 
Skøyenåsen skole  

 
 

Deltagere: 
Klasse Navn  Utvalg/Gruppe 
8A Hans Petter Simonsen Nærmiljø 
8B Annette Grymyr Styremedlem/Skolebygg 
8C  Info 
8D Rakel A. Korsvold Styremedlem/Referent/Info 
8E Louis Sit Info 
8F Mill-Hege Bertheussen Skolebygg 
8G  Skolebygg 
8H Lars Lundby Skolebygg 
9A Tone Birkemoe, Gry Tollefsen  Styremedlem/Økonomiansvarlig 
9B Siv Havåg Nærmiljø 
9C Els-Marie Weber   SMU/Skolebygg 
9D Lene Gjørva Natteravnkontakt/Info 
9E Hanne Huitfeldt FAU styreleder 
9F Marius Botten  Driftsstyre/Info 
9G John-Harald Johansen SMU/Info 
10A Hans-Petter Simonsen  
10B Marianne Hella   
10C Jorun Holtet Øverby Nærmiljø 
10D Eva Øvestad (vara)  Info 
10E Solveig Gustad Helleland   
10F   
10G Linn Kristin Stølan Info 
 

 
 
 

 
Møteleder: Hanne 
Referent: Rakel  

Agenda: 
1. Godkjennelse av innkallelse og referat fra møte 2, 15. oktober 
2. Informasjon fra Rektor Vibeke 
3. Referat fra SMU-møte (skolekantine) 
4. Skolekantinen, sak videre for FAU 
5. Referat fra Bygg-gruppen 
6. Informasjon fra arbeid i gruppene 
7. Eventuelt,  

a. Referat driftsstyremøte  
b. Skolens informasjonsdeling ved hendelser 
c. Opprettelse FAU- konto og Vipps 



d. Dugnader – oppfølging fra forrige møte 
e. Annet 

8. Neste FAU møte 
 
 
 

1. Innkalling og referat:  
- Ingen merknader til innkalling og referat fra forrige møte.  

o Godkjent referat legges ut på skolens hjemmeside: Forsiden / Om 

skolen / Råd og utvalg /   
 

 

2. Informasjon fra Rektor:  
- Infosak 1: Julegudstjeneste avholdes 18. des.  julegudstjeneste i Oppsal Kirke 

(pga likt opplegg som barneskolene, + skolen har mange konfirmanter), 
Alternativt opplegg på skolen. Felles juleavslutning for alle siste dagen, 20 
des. Infoskriv kommer fra hvert trinn.  

- Infosak 2: Hva ønsker vi som foreldregruppe informasjon om? Tema Rus er 
behandlet på foreldremøte på 9. trinn. Det er også lagt ut 
informasjon/advarsel på skoleportalen om Snapchat-gruppe med videresalg 
Hva med voldshendelser? Mener foreldregruppen at voldshenvendelser skal 
informeres om på portalen? Se forslag fra FAU under eventuelt.  

- SKOLETUR:  Der har vi kommet et skritt videre etter innspillet fra FAU. 
Følgende er besluttet:  

o Tur til Rjukan i uke 36.  
o Maks 65 000 til dugnad/gaver per klasse ( 455. 000), 30 elever + to 

foreldre 
o Skolen tar resterende kostnader (utgpkt i årets tur: 599 000/144 000 

+ lærekostnad og noen kostnader til mat 
o Ønsker dette videreført til å gjelde som rutine for Skøyenåsen skole – 

så slipper vi å ta diskusjon hvert år.  (Gaustabooking ønsker å 
videreutvikle konseptet sammen med skolen) 

- Vedr DUGNADER:  
o Lærerne har lovet å ta brainstorm med klassene på hva de kunne tenke 

seg å gjøre på dugnad 
o Informasjon til foresatte om beslutning   
o Det kalles inn til foreldremøte i desember eller i januar 

(Gaustabooking kan være med)?.  
- Innspill fra FAU – ønsker informasjon ut så raskt som mulig til alle foreldre 
- Se FAUs videre behandling, samt oppfølging dugnader under eventuelt 
 
NYE LÆREPLANER I SKOLEN I 2020 LAGT UT I DAG, 18. NOV   

o Innføres trinnvis på skolene fra høsten 2020.  
o Viktig at foreldre er involvert og vet litt om hva vi kan forvente  
o Presentasjon om innholdet, vedlagt referatet.  
o Nye eksamensrutiner følger ny læreplan, første som blir påvirket er 8. 

trinn, rektor informerte om at mattelærerne allerede har begynt å 
jobbe etter det som var utkast til nye læreplaner 

o Hovedprinsippene i Kunnskapsløftet blir videreført 

https://skoyenasen.osloskolen.no/


o Kompetansedefinisjonen innebærer at prosesser og anvendelse av 
kunnskap, forståelse og refleksjon som er viktig, og det vil påvirke 
vurderingsformen.   

- Hva er gjort på Skøyenåsen?  
o Nedsatt gruppe med lærere som skal bidra til god prosess 
o Definere skolens handlingsrom  
o Motivasjon spesielt vektlagt  
o Tverrfaglige emner 
o Organisering skoledagen 
o Årsplaner fra januar 2020 
o Tjuvstart på 8. trinn  

- Samarbeider også med andre skoler  
- FAU utfordres til komme med innspill vedr. informasjon til foreldregruppen.   

 

3. Informasjon fra SMU-møte (Skolemiljøutvalget):  
Gjennomgang av referat og diskusjon rundt det. Fra FAU stilte John Harald 
og Els-Mari? På møtet deltok ellers, én elev. Politiker Lars Foyn og 
Sosialarbeider, Bjørnar 
o Elevrådet var opptatt av skolekantinen – barna spiser mye på Meny 

(kontantbetaling, mangel på fasiliteter, press matpakke, elevene 
ønsker hyggeligere miljø å spise i) 

o Diskusjon i FAU - Hva kan man få til innen rammene som finnes? Hva 
er begrensningene?  

o Se neste punkt.  
 

4. Skolekantinen, sak videre for FAU:  
o Forslag: Noe av overskuddet/underforbruk på driftsbudsjettet 

(referert fra driftsstyret) investeres i hyggeligere kantine   
o FAU nedsatte en gruppe som skal jobbe med å utrede videre. 

Undersøker bl.a. hva andre skoler gjør (via KFU har vi kontakter vi kan 
høre med), og fremlegger informasjon til FAU-møtet i mars:  

o Disse blir med: Annette, Linn, John Harald J. 
 

5. Informasjon fra Bygg-gruppen 
 
o Se neste punkt. Ingen fra Bygg-gruppen kunne stille på møtet som gikk 

på dagtid. Referatet omhandler bl.a: 
o Uteområde – ønsket fra elevene at ballbinge beholdes men 

oppgraderes 
o Skateparken -oppgraderes og gjøres også til et generelt oppholdssted 
o Gangene skal gjøres til trivelige oppholdssteder /trinnareal.  
o Lærerne skal ha egen sykkelparkering  
o Parkering generelt –  
o Regelmessige skoledriftsmøter skal avholdes underveis.  
o Mellom klasserom og grupperom skal det være glass for innsyn 
o Tegninger er på skissenivå, fasader ikke bestemt. 
o FAU ber Vibeke komme og informere litt mer om status fremdrift i 

byggeprosjektet i neste møte.  



 
 

6. Informasjon fra arbeid i gruppene: 
- Nærmiljøgruppe. Status Natteravn. Lene Gjørva har deltatt i møte med 

Natteravnskoordinator og refererte fra dette.  
 

o Koordinator, Hanne som leder ØstGo gruppen er frivillig. Hun har gitt 
gode tilbakemeldinger til alle deltakende skoler. Man går ikke dersom det 
færre enn 3. Skøyenåsen går sammen med Oppsal.  

o Dette er et opplegg alle andre nærskoler har  - skaper trygghet. 
o Rekrutteringen – har fungert noenlunde greit 
o På vinteren fom desember går man bare til kl. 2300.  
o De viktigste ALLE datoene er natt til 1. mai, natt til 17.mai, 

avslutningskvelden for 10.klasse, og muligens 20. juni (VG-listakvelden) 
som må vi mobilisere til felles.  

- Lene sender ut all informasjon på nytt til FAU- som distribuerer og 
oppfordrer foreldre til å stille som frivillige. 

 
 

 

7.  Eventuelt:  
 

a. Referat fra driftsstyret 
- Mindre forbruk gir større rom på skolebudsjett neste år. Midler brukes til: 

o Å styrke lærekrefter rundt basisfagene med 2-3 lærere 
o Evt. videreføring av prosjektstilling var ikke til diskusjon 
o Generelt vedlikehold, bl.a nye gardiner og stoler og bord   

- Ventilasjonsanlegg fra 97 er utfordring og mye klager– tilstandsvurdering 
tilsier at det bør utbedres, men dette må vente til etter tilbygg er på plass.  
Teknisk levetid er egentlig ferdig.  

o Driftsstyret har foreslått at det bør foretas renseregulering.   
o FAU ønsker også å følge opp dette.  

- Klassetur, men det dekket Vibeke i sin presentasjon. Driftsstyret var opptatt 
av at 2000 per elev er maks og at dugnadsgjennomføring tas ordentlig tak i, 
for å få dette på skinner   

- Mange elever gir stort press og pågang på fellesareal i friminutt. Skolen 
vurderer å differensiere på friminuttene som et tiltak for å avhjelpe dette.  

 
 
 

b. Skolens informasjonsrutiner ved hendelser 
- Vibeke utfordret FAU til å komme med en tilbakemelding på dette. Eksempel 

kan være, i hvilken grad skal skolen informere om det skjer voldshendelser.  
- FAU har forståelse for at det er mange avveiinger å ta, men med mål om et 

godt skole- og læringsmiljø er god informasjon en viktig del av skole-hjem-
samarbeidet:  



o FAUs holdning er at det er ønskelig med mest mulig åpenhet fra skolen, 
slik at skolen går ut med informasjon der hendelsen berører/angår, eller 
kan berøre/potensielt angå flere. 

o Det bør brukes skjønn, også i vurdering av om informasjon skal gå ut til 
klassen, trinnet eller hele skolen.  

o Dersom skolen har retningslinjer, bør skolen gå aktivt ut med dette, slik at 
foresatte vet hva vi kan forvente 

o Dersom skolen ikke har retningslinjer, bør disse etableres, her kan skolen 
se til G7-samarbeidet.  

      
c. FAU-konto og Vipps:  

- Hanne orienterte kort og forhørte seg om noen vet om løsninger med 
lave gebyr. Ingen innspill.  Hanne ber økonomiansvarlig opprette konto. 

 
d. Skoletur og dugnader – oppfølging etter orientering fra Vibeke, og 

forrige møte:  
- Forutsetning er at ingen klasser skal finansiere tur vha gaver.  
- Det er totalsummen som teller, ingen skal ansvarliggjøres for beløp. Vi 

må sette rammer for at dette unngås. Penger fra dugnader går inn til 
FAUs konto.  

- Vi bør kommunisere resultater underveis for å gi incentiver til å sette 
inn «ekstra gir».  

- Vi må klargjøre innspill til dugnader, ref. forrige FAU-møte 15.10.  
FAUs behandling om dugnader sendes lærerne via skolen - som 
grunnlag for idemyldring/diskusjoner i hver klasse  

- Klassekontakter og FAU for 9. trinn møtes før felles foreldremøte, 1 
times møte.  

 
 

e. Annet:  
o Glasshuset – foreldre etterspør mer informasjon om hva dette er. FAU 

oppfordrer skolen til å legge ut informasjon på hjemmesiden og på 
Facebook om dette   

o FAU–og klassekontaktlistene må oppdateres på nettsidene. FAU listen er 
oppdatert etter møtet med årets representanter. 

 

 

8. Neste FAU-møte: 16. januar 
 
 
 
 
 
 


