
Referat fra FAU-møte 27.05.2020 
Skøyenåsen skole  

 
 

Deltagere: 
Klasse Navn  Utvalg/Gruppe 
8A  Nærmiljø 
8B Annette Grymyr Styremedlem/Skolebygg 
8C  Info 
8D  Styremedlem/Referent/Info 
8E Louis Sit Info 
8F Mill-Hege Bertheussen Skolebygg 
8G  Skolebygg 
8H Lars Lundby Skolebygg 
9A Tone Birkemo 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 (tlfkonferanse) Driftsstyre/Info 
9G John-Harald Johansen SMU/Info 
10A   
10B Marianne Hella   
10C Jorun Holtet Øverby Nærmiljø 
10D Maja Lunde  Info 
10E Solveig Gustad Helleland  
10F   
10G Linn Kristin Stølan Info 

 

 
Møteleder: Hanne 
Referent: Louis  

Agenda: 
• Godkjenning av innkallelse og referat fra FAU møtet i mars. 

• Informasjon fra rektor Vibeke: koronaperioden med kort info fra trinnmøter på tvers, 
planer for avslutninger og resten av året, byggestatus, planer for 2021/2022, nye 
lærere, læreplaner og høstens foreldremøter 

• Valg av nye FAU repr til skoleåret 2021/2022 skjer til høsten. Kan dere som er FAUere 
for 8. Og 9. trinn sitte til høstens foreldremøter og nye er valgt? 

• Status på Trinn tur for 10. til Rjukan 

• Muntlig referat fra Driftsstyremøte 27.mai 

• Status og informasjon fra gruppene i FAU, inkludert natteravn 

• Oppsummering fra årets FAU (informasjon, smu/mat i kantinen, lesing, med 
mere).  Innspill på videre FAU aktiviteter  

• Eventuelt 
 

 



1. Innkalling og referat:  
Godkjent, ingen kommentar. 

  

2. Informasjon fra Rektor:  
 

a. Utfordringer med skolenedstengingen. 
Fokus på å støtte sårbare elever, flere fikk besøk hjemme. 
Det var stor fleksibilitet blant lærerne til å ta i bruk digitale hjelpemidler. 
Allikevel var bruken litt fagavhengig. I noen fag var det enklere å drive 
hjemmeundervisning. 
Grunnet smittevernsbegrensinger måtte klassene deles i kohorter på 20 elever 
ved oppstart etter nedstengingen. Målet var at alle elvene kom på skolen hver 
dag. 
Undervisningen ble redusert og det var uheldig. Det var og utfordringer ved å 
lage nye timeplaner, samt at noen regler var vanskelige å følge opp. Noen elever 
opplevde det som i et «fengsel», med luftetider og å bli fulgt ut og hentet til de 
ulike undervisningsøktene. Avstanden mellom elevene var vanskelig å ha 
kontroll på. Den 2. juni kom alle elevene tilbake ettersom nye regler kom 27. mai. 

b. Kommentarer fra FAU 
Foresatte opplevde at grupper på teams fungerte bra. 
FAU var positive til følgebrev som ble sendt ut sammen med ukeplanene, og at 
informasjonen fra skolen generelt var meget god. 
Personer i FAU lurte på om elevene hadde gått glipp av læring i løpet av 
koronatiden. Rektor hadde forståelse for spørsmålet og forsikret at lærerne ville 
ta hensyn til det når skolen startet igjen til høsten. 
Enkelte i FAU synes at informasjonen fra skolen ble spredd på litt mange 
plattformer. 
FAU er glad i ukeplanen, gjerne med henvisninger til andre plattformer som 
OneNote etc.  

c. Avslutninger og standpunktskarakterene 
Standpunktkarakterene settes 11. juni. 
På avslutningen kan to klasser med foresatte kan være tilstede av gangen. Det 
blir ikke anledning for foresatte å delta på festen etterpå. 

d. Rektor fortalte at oppstart av nybygg fortsatt skal starte i januar 2021. 
e. Nye digitale arenaer 

Til neste skoleår fortalte Rektor at det vil kunne bli forandringer på de ulike 
digitale arenaene elevene må forholde seg til.  

f. Nye 8. trinn 
Nye elever vil komme på skolebesøk i løpet av våren 

g. Rådgivningstjenesten 
Tjenesten vil økes til neste skoleår. 2 miljøterapeuter vil være der for elevene. 
Det vil også bli ansatt ti nye lærere fra høsten fordi skolen vokser og endres.  

h. Fagfornyelsen 
Lærerne har arbeidet hele våren med forberedelser til implementering av de nye 
læreplanene. Fagdager vil bli innført. Målet er at kunnskapen skal bli/føles mer 
relevant for elevene. 
 
 



i. Foreldremøter 
Det vil avholdes foreldremøter fortløpende onsdager etter skolestart for 
trinnene. 8.trinn onsdag 19.8, 9. trinn tirsdag 25.8 og 10.trinn onsdag 2.9.  
 

 

3. Kan FAU representanter fra 8. og 9. trinn sitte til neste valg? 
Representantene fra 8. og 9. trinn blir sittende fram til neste FAU-møte. 
 

4. Status Rjukantur. 

Turen var planlagt til 2. skoleuke, men er nå flyttet til uke 39. Målet at turen 
skal gjennomføres. Den er og avhengig av finansiering dekkes av 
elever/foreldre. Kan være aktuelt med en overnattingstur med lærerne i løpet 
av de første ukene. Det er samlet inn 97.000 kr på 9. trinn per 27.mai.  
9. og 10. trinn må koordinere dugnadsarbeidet til høsten 2020. 
Hanne forslår en ny konto for nytt 9. trinn, så pengene kan fordeles korrekt. 
Må avgjøres på første FAU møte til høsten. 
Det bør avholdes et separat møte for årets 9. trinn for å finne ut hva man gjør 
ift. penger og tur. 

 

5. Referat Driftsstyret ved Marius Botten 
Byggestart utsettes til januar 2021, det skal stå ferdig i 2022. 

 

6. Informasjon fra arbeid i gruppene 
Natteravn 29. mai var 10A og 10B, men få som meldte seg. 
Torsdag 18. juni var det planlagt natteravning med åpen deltakelse.  I tillegg 
til videreføring av noen grupper fra 2019/2020 kom det innspill om «Kreativ 
skriving» Det er lite av det på skolen. Dette bør tas med videre.  Hva med å 
starte skoledagen med litt stillelesning. 
 

7. Første FAU-møte skoleåret 2020/2021 er  

onsdag 16. september kl19.00  

 

 


