
FAU Skøyenåsen ungdomsskole 16.09.20 kl 1900 

 

Tilstede: 

Klasse Navn  Klasse Navn  
8A Johanne Marie Sarèn 9E  

8B Jon Harald Oulie 9F  

8C Berit Bjørnsen 9G Ingjerd E. Gaarder 

8D Kai Haavik 9H Lars Lundby 

8E Iselin Viggen Opsahl 10A Mari Nerhus 

8F Tonje Gravås 10B Siv Havåg 

8G  10C Els-Marie Weber 

8H Tommy Nysveen 10D Marianne Martinsen 

9A Hans Petter Simonsen 10E Hanne Huitfeldt 

9B Annette Grymyr 10F  

9C Frode Bjerk og Liv Bjølseth ( vara) 10G  
9D Jan-Henrik Karlsen 

Møteleder: Hanne 
Referent: Jan Henrik 
 

Agenda: 

• Velkommen, presentasjonsrunde 
• Godkjenning av innkallelse og referat fra FAU møte 27.5 
• Informasjon om hva FAU gjør på Skøyenåsen skole 
• Informasjon fra skolen ved Rektor Vibeke og Inspektør Klara 
• Valg av FAU leder, nestleder, referent, økonomiansvarlig, natteravn ansvarlig, to SMU 

representanter og representanter til Driftsstyret, to hoved og vara. 
• Tema å jobbe med i skoleåret 2020-2021, og oppdeling i grupper. Utsatt til møte i november. 
• Kommende FAU møter: 16. november, 13.januar, 15.mars og 26.mai. Ekstra møte ved behov 
• Eventuelt 

• Tur i 10.klasse til Rjukan. Behov for FAU dugnadskoordinator på 8. og 9. trinn. 
Klassekontakter på 8.trinn får inn 2 fra hver klasse til dugnadskomite. På 9. trinn må 
FAUerne få inn 2 fra hver klasse.  

• Natteravnsdatoer kommer senere. 
 
 

1 Hovedmomenter og konklusjoner i møtet 

1.1 Orienteringer fra skolens ledelse 

Skolens ledelse orienterte om oppstart av nytt skoleår, smittevernregime, mobbetall, elevenes 

forventninger til lærerne og skoleåret, miljøarbeid på skolen, hvilke videregående skoler elevene 

stort sett begynner på, og resultater i form av karakterer i avgangsklassene.   

Redegjørelsen er vedlagt. 

Det ble også orientert om Rjukan turene for 10-klassene, herunder organisering og finansiering via 

dugnadstiltak som eksempelvis mikrosparing, pantedugnader med flere. Det ble påpekt av det må 

være en kontaktperson fra FAU på hvert trinn for å ha dialog mellom FAU og 

innsamling/dugnadskomite på hvert klassetrinn. Jan-Henrik Karlsen 9d påtok seg et arbeid for å 

rekruttere en slik for 9 trinn. Hanne sender ut tekst til FAUere og klassekontakter og foreslår dato for 

første dugnadsmøte etter kandidater er klare. 

Natteravn arbeidet vil bli tatt opp igjen. Viktig at foresatte melder seg til dette når de blir spurt.  



1.2 Valg 

Følgende ble valgt: 

- FAU leder, Hanne Huitfeldt, 10E 

- FAU nestleder, Anette Grymyr, 9B  

- Økonomiansvarlig. Frode Bjerk, 9C 

- Referent; Jan-Henrik Karlsen, 9D 

- Natteravn ansvarlig: Jon Harald Auli, 8B 

- Medlemmer drifts styret: Anette Grymyr 9B, og Tommy Nysveen 8H, med Hans Petter 

Simonsen 9A som vara. Annette går inn i Driftsstyret fra 16.november, mens Tommy går inn i 

fom. januar. 

- Skolemiljøutvalget SMU; Berit Bjørnsen, 8C   og Kai Haavik, 8D 

Oversikt over alle FAU medlemmer og klassekontakter etc. ligger på hjemmesiden til Skøyenåsen. 

 2 Supplerende om dagsorden og vedtak 

Det ble en uformell diskusjon om hvilke saker FAU skal prioritere, forslag var blant annet 
kommunikasjons strategi og bidra til saker som kan ha innflytelse på sentrale temaer rundt skolen.  
Det ble og diskutert å følge opp mattilbudet.  
Det ble herunder konkludert om å prioritere informasjon og aktiviteter som kan nå de fleste foreldre. 
Fordeling i grupper følges opp videre i neste FA møte 16.november.   


