
Referat fra FAU-møte 15.10.2019 
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 Anette N. Moritz Skolebygg 
8H Lars Lundby Skolebygg 
9A Tone Birkemoe Styremedlem/Økonomiansvarlig 
9B Siv Havåg Nærmiljø 
9C Els-Marie Weber  og Ida Eline Engh ( vara) SMU/Skolebygg 
9D Lene Gjørva Natteravnkontakt/Info 
9E Hanne Huitfeldt FAU styreleder 
9F John Harald  Johansen Driftsstyre/Info 
9G John-Harald Kåsi(vara) SMU/Info 
10A Hans-Petter Simonsen  
10B   
10C Jorun Holtet Øverby Nærmiljø 
10D Eva Øvestad (vara)  Info 
10E   
10F   
10G Linn Kristin Stølan Info 
 

 
 

 
Møteleder: Hanne 
Referent: Rakel  

Agenda: 
1. Godkjennelse av innkallelse og referat fra sist møte 
2. Referat fra KFU områdemøte på Skøyenåsen 26.9 
3. Referat fra Byggbruker møte 19.9 og 10.10 
4. Skoletur og dugnader > anbefaling fra FAU 
5. Natteravn 
6. Print av klasselister 
7. Eventuelt 
8. Neste FAU møte 

 
 
 



1. Innkalling og referat:  
- Merknad til innkalling: Tillegg til utsendt agenda: Natteravn og klasselister.   
 
- Referat fra forrige møte er godkjent.  

o Det legges ut på skolens hjemmeside: Forsiden / Om skolen / Råd og 

utvalg /   
o Kan være en god idé at hver enkelt representant sender lenke til 

referatet på hjemmesiden.  
o De som ikke fikk plassert seg i noen av gruppene, gjør det i neste møte.  

 
 
 

2. Referat fra KFU områdemøte på Skøyenåsen 26.9: 
- KFU (Kommunale foreldreutvalg)-møtet ble avholdt på Skøyenåsen. Bra med 

deltakelse både barne-og ungdomsskoler fra skolegrupper A og B, totalt 11 
skoler.  

- Annette og Hanne deltok fra Skøyenåsen FAU 
- Nyttige gruppediskusjoner med erfaringsutveksling på tema f.eks skoletur, 

næringsrik mat, natteravning etc 
- Engasjert foreldregjeng.  
- Rektor presenterte Skøyenåsen skole 
- Viser ellers til referat som er sendt ut (se og kfu sin hjemmeside)  
- https://oslokfu.no/om-oslo-kfu/er under oppdatering for å bli mer nyttige og 

brukervennlige for  FAU-ere på tvers 
- Kurs i FAU-arbeid, 5.november 1830-2100. De som ønsker kan melde sin 

interesse til Hanne, som formidler videre.  
 

3. Referat fra Skolebygg-gruppen, to møter: 19.9 og 10.10: 
- Bygg-gruppen i FAU består av Anette Moritz, Luis, Mill-Hege og Lars.  
- Mill-Hege deltok og refererte fra møtene 
- Rektor informerte om skolens behov for nytt bygg aug 2022.  
- Byggherren informerte om at bygg er planlagt ferdig jan. 2023. 
- Skolen må finne en mellomløsning for perioden.   
- Skolen står på gul liste, hvilket legger føringer på utbygging, men skolens 

behov må meldes og avveies.   
- Fikk informasjon om selve bygget, og rom som er under planlegging og 

diskusjoner som pågår, innsyn vs utsyn osv.  
- Har også fått info om arealplanlegging uteareal –  de må ta hensyn til 

trafikken i nærmiljøet 
- Landskapsarkitekt er involvert – mange ideer – her ønskes involvering fra 

elevene.  
- FAUs representanter i bygg-gruppen skal jobbe videre med å gi innspill til 

Bygg-brukergruppen som har sitt neste, og siste møte, 31.10.  
- Bygg-gruppen informerer videre i neste FAU-møte 

 

 

4. Skoletur og dugnader > anbefaling fra FAU: 
 

https://skoyenasen.osloskolen.no/
https://oslokfu.no/om-oslo-kfu/


- FAU hadde oppe saken i forrige møte, og ble da enige om å sette opp et nytt 
møte for å behandle saken 

- Bakgrunn: Skolen ønsker at alle klasser skal gjøre det samme på skoletur, 
ulike turopplegg er uheldig. 

- Skolens holdning: Turen skal gjennomføres uten at gratisprinsippet brytes. 

Utgifter/dugnader skal ikke belastes på individnivå. Turene kan være 

gavefinansiert, men det skal ikke knyttes en spesifikk utgiftsum pr elev for 

foreldrene (kan skape press/forventning om økonomiske bidrag fra foreldre). 
 
- Rektor har bedt FAU om å komme med anbefaling til tur for 9. og 8. 

klasse, som kan være videreføres som tradisjon.  
 
- Skolen ønsker også at FAU skal bidra til aktiviteter som kan bidra til 

innsamling 
 

 
- Saken ble grundig behandlet og diskutert i FAU: Momenter som var oppe til 

diskusjon:  

o Rjukan-turens kostnader i fjor ble litt ulike for klassene, avhengig av 

klassenes egen dugnadsinnsats, et sted mellom ca 2400 og ca 2700 

kroner 

o Skolen dekket opptil 500 kr av driftsstyret per elev  

o Noen klasser valgte å bare samle inn frivillige gaver – noen kjørte 

kombinasjon, der 2000 ble innbetalt, og resten samlet inn ved dugnad.  

o Tone Birkemoe har utarbeidet alternativer til rimeligere tur som ble 

presentert i møtet. Eks. Drøbak med overnattinger på Håøya eller 

Bergholmen. Kostnadsestimat rundt 1000 kr per elev 

o Flyktningeruten kan være alternativ – men koster noe mer.   

o Kan Rjukan-tur legges opp på billigere måte, f.eks nedjustert 

matbudsjett, for å få ned kostnader? 

 

 

Dugnader – mulige inntektskilder  
- For å innfri betingelsen om gratisprinsipp per skoleelev, vil en klassetur avhenge 

av en viss dugnadsinnsats.  Skolen har bedt FAU bidra til aktiviteter som kan 

samle inn penger.  

- FAU er nå opprettet som en stiftelse for å kunne ha ansvar for en konto   

- Ida Eline Eng har forberedt og sendt saks-/diskusjonsnotat om dugnader. Dette 
ble gjennomgått i møtet:  

- Foreslåtte føringer  
- Elevinvolvering for å skape eierskap til dette hos elevene 
- Miljøhensyn – legge opp til aktiviteter som bare generer bruk og kast.  
- Forslag fellesaktiviteter:  
- Åpen kveld/filmkveld 
- Flaskepant  
- Elevdrevne kurs  
- Salg toalettpapir 



- Dugnad på leirskolen 
- Forslag til individuelle aktiviteter 
- Timesverk/dagsverk 
- Sponsing – eks. fjerne grafitti, Rusken - 
- Tiende 
- Finn.no – salg  
- Aktivitetene variere med inntekt, men en flaskepant i to omganger kan bringe inn 

opp mot kr 100 000,- om alle elever deltar.  
 

Skoleturer – og dugnader FAUs anbefaling  
 

- FAU anbefaler at skolen legger opp til å gjennomføre skoletur med to 

overnattinger.  

o Turen skal gjennomføres rimeligst mulig, opp til maks 2000 + 

skolefinansiering.  

▪ Flertall med 13 stemmer. 

o Turen skal gjennomføres rimeligst mulig, opp til maks 1000 + 

skolefinansiering.  

▪ 4 stemmer 

- FAU ber Skolens driftsstyre om å bidra mest mulig. Dette bør tas opp som egen 

sak i driftsstyremøtet 18. november. 

- FAU er opptatt av det er elevene som skal bidra med hovedinnsatsen i 

pengeinnsamling. Alle klassene skal delta. Elevene skal også involveres i 

matlaging på turer for å holde kostnadene nede. 

- FAU kan lage sak til elevrådet for å fremlegge forslaget til dugnadsaktiviteter. 

Elevrådet bør beslutte hvilke aktiviteter de ønsker å gå for. Dette er et viktig ledd 

i å sikre elevenes eierskap og involvering. Og vil være førende for turalternativer 

- FAU tilbyr seg å fasilitere og bistå med konto og i forbindelse med dugnader.  

 
 

- Denne anbefalingen gjelder for tur i 10.klasse for dem som i dag går i 8. og 9. 
klasse. FAU diskuterte også at for det sosiale sin del, ville det være fint om turen 
var i 9. klasse. I så fall er dette noe som en kan ta opp i SMU for senere klasser? 
Ingen konklusjoner ble gjort rundt dette. 
 

5. Natteravn: 
- Det har vært utfordrende å få natteravner for en del klasser. Dette skyldes både 

at informasjon kom sent fra sentral natteravnkoordinator, men også at mange 
klasser ikke har hatt klasselister. Tips kan være å bruke Facebook for å få 
aktivitet, og at andre ser det kunne være hyggelig å gå sammen flere.  

 
 

6. Klasselister:  
- Utdanningsetaten har sendt ut et skriv med retningslinjer for utdeling av 

klasselister. Det er kommet mange henvendelser ifbm GDPR, og skoler har i dag 
ulik praksis. Vedlagt utdrag fra Brev fra Utdanningseteten Saksnr.19/34425 -2:  



 
Hovedregelen i Osloskolen er at skolene ikke skal dele ut klasselister til foresatte 
eller elever. Klasselistene brukes således kun i organiseringen og planleggingen av 
arbeidet på skolen. Listene beholder da sin status som et internt dokument etter 
offentlighetsloven og kan unntas fra innsyn. 
Skoler som følger hovedregelen må ved innhenting av kontaktinformasjon benytte 
skjemaet "Elev - Innhenting av kontaktinformasjon". Skjemaet ligger i SATS under 
brukerrapporter. 
Tillitsvalgte for skolens elever eller foresatte, eksempel FAU-kontakt, klassekontakt 
eller leder av elevrådet, kan få listene til bruk i sitt arbeid som tillitsvalgt, uten at 
dokumentet av den grunn mister sin status som et internt dokument. Tillitsvalgte 
kan imidlertid ikke dele informasjonen fra listene med andre, eksempel med andre 
foresatte. Vedlagt følger skriv "Viktig informasjon til tillitsvalgte om bruk av 
informasjon på klasselisten" 

 
- De FAU-representantene som ikke hadde lister har fått papirkopier av sine 

respektive klasselister. De kan ikke dele disse opplysningene med andre.  
- Skolen har informert om at de vil ta ansvar for å innhente samtykke fra foresatte.   

 
 

7. Eventuelt   
- Ingen saker  

 
 
 

8. Neste FAU-møte  

- 18. november, kl. 19.00-21.00 
 
 
 
 
 
 
 


