
20210114/Jan-Henrik Karlsen 

Referat fra FAU Skøyenåsen 13.01.21 kl 1830-2015, Teams møte 

Tilstede: 
8A Johanne Saren 
8B Jon Oulie 
8C Berit Bjørnsen  
8D Kai Haavik  
8E Iselin Opsahl 
8F Tonje Gravås 
8G Ikke tilstede 
8H Tommy Nysveen og vara John-Ivar Fjeld Linnekaste 
9A Hans Petter Simonsen 
9B Annette Grymyr 
9C Frode Bjerk 
9D Jan-Henrik Karlsen 
9E Øistein Braathu 
9F Loubna Benhari 
9G Ingjerd Gaarder 
9H Lars Lundby 
10A Mari Nerhus 
10B Siv Havåg 
10C Ikke tilstede 
10D Ikke tilstede 
10E Hanne Huitfeldt 
10F Ikke representant ennå 
10G Sturle Jensen 

 
Møteleder: Hanne Huitfeldt 
Referent Jan-Henrik Karlsen 

 

1 Status fra skolen ved rektor Vibeke  
Ved siden av hva som fremkommer i vedlagte foilsett, trakk rektor fram 

følgende: 
- Ved eventuell endring av dagens timeplan for rødt smittenivå, vil 

skolen forsøke å lage en timeplan som er mer oversiktlig for elever 
og pårørende. Det gjelder ikke minst for 8 og 9 trinn. 

- Hvis smittevern reglene blir mindre inngripende, vil skolen få gang 

valgfagstimer raskt. De er foreløpig pauset for 8. og 9.trinn, og 
skolens mål er å få gjennomført alle planlagte timer som elevene 

skal ha valgfag før skoleåret er ferdig. Vanligvis slutter valgfag tidlig 
på våren da det er færre uker enn et vanlig skoleår. Endringer vil bli 

orientert klassevis. 
- Skolen jobber for å gi foreldrene en bedre digital løsning for å følge 

med på det pedagogiske for sin elev. Fellesstoffet vil fortsatt bli 
formidlet via Skolemelding. Skolen er interessert i få involvering fr 

FAU i videre utvikling av skolens digitale løsning og 
kommunikasjonsplan med foreldre. 



- Skolen arbeider også for å få fram en klar policy for hva skolen skal 
lære elevene vedr bruk av tastatur på pc, samt vedrørende lagring 

av dokumenter. Dette arbeidet søkes gjort i dialog med 

barneskolene. 
- Lærerne kan koble ut internett i klasserommet når de ønsker det. 

Skolen vil fortsatt satse på at læring skjer gjennom så vel digitale 
som ikke digitale løsninger.  

 
 

2 Prioritering av klassebaserte foreldremøter 
Skolen vil søke å gjennomføre foreldremøter for hver klasse, i tråd med 

ønsket fra FAU. Smitteforholdene vil avgjøre om det blir digitale møter 
eller fysiske møter. FAU er positive til digitale møter, og da ved at de 

holdes ved invitere foreldrene med sine e-postadresser som gjestebruker 
(og ikke via elevens bruker) 

 
 

3 Referat fra driftsstyret 

Referat fra siste møte i drifts styret blir snart lagt ut på skolens 
hjemmeside. Noe av det mest sentrale i siste drifts styremøte var for øvrig 

følgende 
- Gjennomgang og beslutning av skolens strategiske plan 

- Skolen har god økonomi og har fått et høyere budsjett. Men 
budsjettøkninger svarer bare til økte kostnader til renhold, samt 

økte kostnader til leie av brakker. 
- Ventilasjonsanlegget er nylig renset 

- Det er intet nytt vedr nybygget som skal komme.  
  

  
  

4 Økonomien i skoleturer og disponering av overskudd 
Oslo skolene har veldig ulik praksis med hensyn til om de arrangerer 

skoleturer med overnatting, og med hensyn til hvor kostbare disse turene 

er. Valget mellom reisemål i Norge contra f. eks. besøk i 
konsentrasjonsleirer i Tyskland eller Polen slår sterkt ut i kostnad pr 

deltaker. Ideelt sett burde alle skolene få midler fra kommunen, slik at 
skolene får mer like og forutsigbare rammer for å kunne arrangere slike 

turer. 
 

FAU har nå søkt og fått midler fra Utdanningsdirektoratet til turen som ble 
gjennomført høsten 2020. Vi bør fortsatt søke direktoratet om det tildes 

støttemidler for turer i Norge, og eventuelt andre instanser som gir støtte.  
 

Støtten fra Utdanningsdirektoratet medførte et dugnadsoverskudd som 
dels brukes til miljøarrangement/ avslutningsfest for det aktuelle 

klassetrinnet, mens kr 39 000 holdes til disposisjon for miljø tiltak for 
elevene som man kan søke FAU om støtte til. 

 



  
5 Besøk av mobbeombudet   

Mobbeombudet kommer til et FAU møte på Skøyenåsen, blir et 

ekstraordinært møte onsdag 3.mars. Temaet vil i stor grad være elevenes 
læringsmiljø. FAU drøftet aktuelle under problemstillinger som sendes 

mobbeombudet på forhånd.   
 

7 Status 9.klasse dugnad  
Status på 9.klasse dugnad til Rjukan tas først på neste ordinære FAU 

møte 15.mars. 
 

 
6 Natteravn  

Natteravnsansvarlig presenterte forslag til tider for natteravn ut mars. 
Sendes ut til alle FAUere for få inn deltakere fra klassene når avklaring om 

tilgang på Oppsal Arena er klart. Vil være 3 klasser om gangen som bes 
stille opp. 

 

7  Eventuelt 
- To FAUere meldte seg til å jobbe med skolen om 

kommunikasjonsplan og digitale løsning, Hans Petter 9A og Jan-
Henrik 9D. Meldes til skolen. Det er plass til flere.  

- FAU vil be skolen om å sende ut FAU referat link via skolemelding 
når nytt referat legges ut. 

 
Kommende FAU møter: 

 
Ekstramøte onsdag 3. mars kl 18.30, fysisk i skolens aula 

 
Mandag 15.mars ordinært møte 

 
Onsdag 26.mai ordinært møte 


