
Referat fra FAU-møte 16.01.2020 
Skøyenåsen skole  

 
 

Deltagere: 
Klasse Navn  Utvalg/Gruppe 
8A  Nærmiljø 
8B  Styremedlem/Skolebygg 
8C  Info 
8D Rakel A. Korsvold Styremedlem/Referent/Info 
8E  Info 
8F Mill-Hege Bertheussen Skolebygg 
8G  Skolebygg 
8H Lars Lundby Skolebygg 
9A  Styremedlem/Økonomiansvarlig 
9B Siv Havåg Nærmiljø 
9C  SMU/Skolebygg 
9D Lene Gjørva Natteravnkontakt/Info 
9E Hanne Huitfeldt FAU styreleder 
9F Marius Botten  Driftsstyre/Info 
9G John-Harald Johansen SMU/Info 
10A   
10B Marianne Hella   
10C  Nærmiljø 
10D Maja Lunde  Info 
10E Solveig Gustad Helleland   
10F Lise Eide  
10G Linn Kristin Stølan Info 
 

 
 
 

 
Møteleder: Hanne 
Referent: Rakel  

Agenda: 
1. Godkjennelse av innkalling og referat fra møte # 3, 18. november 
2. Informasjon fra Rektor Vibeke 

a. strategisk plan 
b. status for bygg  
c. aktiviteter i friminutter 
d. annet 

3. Referat fra Driftsstyremøte 
4. Forslag tiltak fokus på lesing  
5. Referat fra KFU-møte 26.11 
6. Informasjon fra arbeid i gruppene 



7. Natteravn status  
8. Oppfølgingssak – skolekantinen 
9. Eventuelt  

a. Mobilfri skole  
b. Formøte klassekontakt og foreldrekontakt om klassetur 

10. Neste FAU møte 
 
 
 

1. Innkalling og referat:  
Godkjent, ingen kommentarer 
 

2. Informasjon fra Rektor:  
a. strategisk plan skal vedtas i dag, 16. januar.  

- Fokusområder 2020:  
- Fagfornyelsen og implementering/forankring av nye læreplaner. Skøyenåsen 

vil bruke handlingsrommet til å få til mer motivasjon og mestring hos elevene. 
- Stikkord i fagfornyelsen er dybdelæring og tverrfaglighet – gjennomgang av 

tema i ulike fag paralellt .(se presentasjon fra forrige Fau-møte 
https://bit.ly/31ooFDE) 

- Skolen er med i vurderingsnettverk med andre skoler.  
- Godt fornøyd med individuell PC-ordning. Satser på digital kompetanse. 

læring- pedagogikk. Evaluerer underveis.  
- Tilpasset opplæring videreføres – god erfaring med gruppeundervisning, får 

anledning til å øke ressursene neste år.  
- Skolen har startet et veiledningsprosjekt hvor de setter sammen lærere i 

grupper som behandler ulike tema. eks karaktersetting, tilbakemelding 
undervisning. Spesielt nyttig for nye lærere 

- Gjennomgang karakterer: 44 grunnskolepoeng i snitt i 2019, bra. Mange 
elever får innfridd førstevalg vidergående.  

- Budsjett: Totalramme gir større handlingsrom i år. Vil gi økte rammer for 
aktivitet/lærertimer fra høsten.  

 
b. status for bygg –  

- lite nytt å bringe siden sist. Skolen starter bygging i januar 2021 og 
ferdigstilles januar 2022.  
c. aktiviteter i friminutter:  

- to lærerer i inspeksjon i hvert friminutt. Lærernes observasjoner: Mange 
spiller bordtennis, åpent bibliotek, åpent læresenter (brettspill etc), åpent 
stillerom (forberedelseaktiviteter), gymsal med gymlærer til stede. En del 
handler på butikken. Klasserom er stengt pga krever tilsyn om de skal være 
åpne.  

- MOBIL OG PC-BRUK: En del sitter i gangen med PC el. Mobilbruk er ikke styrt 
fra skolens side. Elevene har valg mellom ulike aktiviteter. Ang. Mobilforbud – 
er det utfordrende pga barna flytter mye klasserom – dersom de ligger i 
sekken krever det kontroll fra skolens side – både i på håndheving og mulig 
tyveri. 

- Skolens erfaring: rektor mener det er et lite problem at en gruppe sitter med 
PC el. Mobil – de har det hyggelig. Skolens holdning er at elevene må lære å ta 



egne valg knyttet til mobilbruk. Oppfordrer Fau-represententene til å 
utfordre lærerne på hvilket inntrykk de har på foreldremøtet.  Kan også være 
en ide å høre med elevrådet når de kommer på neste møte.  

- Skolen ser en større utfordring i skoleområdet som gjør det litt trangt.  
- Når nytt bygg er på plass, vil skolen vurdere legge ulike tider for friminutt.   

d. Elevundersøkelsen.  
- Alle klasser har jobbet med gjennomgang av denne. Elevrådet presenterer i 

neste møte.  
- Rektor gjennomgikk resultatene. Mobbing er på 4,9, det er veldig bra. Viser 

gode resultater som går i riktig retning, og dette er blitt bedre de siste tre 
årene. Rapporter genereres per trinn. Klassevis skal de utarbeide tiltak som 
spilles inn til elevrådet.  

 

3. Referat Driftsstyret ved Marius Botten 
- Strategisk plan og budsjett vedtatt, og det er mer handlingsrom i budsjett. 

Viser ellers til info fra rektor, men tenker det kan være mulig å hente inn noe 
ekstra til Rjukantur.  

- Bruk av karakterer varierer fra skole til skole. Etterlysning av 
kommunikasjon ettersom den foregår digital. Hvordan ønsker vi å informeres 
om karakterer og faglig utvikling ?  Er informasjonen god nok? 
Skolemeldingsappen kan ikke brukes til privat informasjon som karakterer 
pga GDPR 

- FAU beslutter å se nærmere på dette. Linn, Lene og Rakel tar oppgaven og 
presenterer sin vurdering på neste møte.  

- Frivillig eksamenskurs på skolen i matte og norsk hver vår for 10. trinn. 
Erstatter valgfag.  

- Ventilasjonsanlegget er forbedret, men byantikvaren har pålagt fjerning av 
solskjerming på ene siden pga skolen er på gul liste. Rektor holder driftsstyret 
oppdatert  

 

4. Fokus på lesing – forslag tiltak:  
- PISA-undersøkelsen viser at leseferdigheter går ned, og norskferdighetene 

går ned på Skøyenåsen. Kan FAU fremme innspill til skolen om å fokusere på  
lesefremmende tiltak? Vises til eksempel fra skoler i Haugesund, hvor de 
starter dagen med 20 min lesing, noe som har gitt svært gode resultater.  

- FAU er enig om at lesing er viktig, og ønsker å utfordre rektor til å fortelle hva 
de gjør for å styrke leseferdighetene ved skolen i neste FAU-møte. I tillegg 
sjekker hver enkelt FAU- representant med sin respektive lærer.  

 

5. Referat KFU-møtet (kommunalt foreldreutvalg), 26.11: 
- Holdt på Ekeberg skole  
- Kommunikasjon skole -hjem er et gjengangertema. 
- Hvordan deles informasjon om målskjema var også oppe i dette møtet 
- Distribusjon av foresatte-lister – fortatt ikke helt klart, vet ikke endelig 

resultat av hva so skjer videre med saken hos Utdanningsdirektoratet neste 
år. 

- Nytt KFU-møte i mars – interesserte kan melde seg 



- Brannfjell ungdomsskole har ikke kantine, Lambertseter hadde salg av noe, 
men ikke utbredt.  

 

6. Informasjon fra arbeid i gruppene: 
- Skolebygg- er ikke skjedd noe siden sist 
- Info – ingen saker å melde på 

 
 

7. Natteravn status  
- I gang igjen siden opphold midtvinters. Har stort sett gått fint, men det er lite 

som skjer på vinteren og lite ungdommer ute. En idé er å ta opp noen 
erfaringsutvekslinger på foreldremøter. Noen fellesdatoer er viktige, men 
vanskelig å rekruttere til, ettersom alle klasser skal stille (gjelder natt til 
1.mai, 16. mai, dagen etter avslutning for 10. klasse. ). En tilbakemelding til 
natteravnkoordinator: Alternativer for rekruttering til fellesdatoer bør 
vurderes.   

 

8. Skolekantinen – oppfølgingssak  
- Gruppen etterlyser rammer. John-Harald Johansen, Linn og Annette  

 

9.  Eventuelt:  
 

a. Endringer på FAU på skolesiden:  
- Hanne har utfordret skolen til å følge bedre opp på skolens hjemmeside, og 

ønsker også å gjøre delen om FAU bedre her. Marianne og Siv jobber sammen 
med Hanne om dette. 
b. Mobilfri skole  

- Henvist til vedtak i FAU i fjor og forøvrig rektors gjennomgang i dag 
c. Formøte klassekontakt og foreldrekontakt om klassetur.  

- Tar dette opp i neste møte igjen. Innsamling og dugnad skjer på trinnet  
- FAU avventer involvering pga. engasjementet er stort i elevene og klassene. 
- Dugnad 18. mai flaskeinnsamling – mer info i neste møte.  

d. Fagfornyelsen kan FAU være med å påvirke denne? 
- Hver og en av FAU-medlemmene tenker gjennom hvordan vi kan bidra inn i 

utvikling  av fagfornyelsen. Presentasjonen om fagfornyelsen ligger på 
skolens hjemmeside på FAU siden – dokumenter til høyre 
e. SMU – møtet:  

- Hovedsak var fra elevundersøkelsen. Hovedstemning er bra, fremgang. 
Referat sendes til oss før neste møte.  

 
 

    
 

 

10. Neste FAU-møte: 9. mars og onsdag 27 mai 
 
 



 


