
Referat fra FAU-møte 11.09.2019 
Skøyenåsen skole  

 
 

Deltagere: 
Klasse Navn  Utvalg/Gruppe 
8A Hans Petter Simonsen Nærmiljø 
8B Annette Grymyr Styremedlem/Skolebygg 
8C Hege Friberg Info 
8D Rakel A. Korsvold Styremedlem/Referent/Info 
8E Kai N. Grønseth (vara) 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 Styreleder 
9F Marius Botten Driftsstyre/Info 
9G John-Harald Johansen  SMU/Info 
10A   
10B   
10C Jorun Holtet Øverby Nærmiljø 
10D Maja Lunde Info 
10E   
10F   
10G Linn Kristin Støland  

 

 
 
 

 
Møteleder: Jon/Hanne 
Referent: Marius 

Agenda: 
1. Godkjenning av innkalling 

2. Informasjon fra rektor 

3. Valg av styre og leder til FAU 

4. Informasjon fra skolebyggruppa 

5. Informasjon fra nærmiljøgruppa 

6. Informasjon fra infogruppa 

7. Informasjon fra driftsstyret 

8. Neste FAU-møte 
11. Eventuelt 



 
 
 
 
 
 
 

1. Innkalling:  
Merknad til innkalling: 
To ting på som ikke var med på agenda: Sak 9 Klassetur og sak 10 KFU.  
 

2. Rektor informerer: 
 

o Utbygging av Skøyenåsen 

o Resultater 

o Hvordan foreldregruppa kan bidra 

- Utvidet tilbud til elevene 

- Fagfornyelsen 

o Skoletur 
 

Skoleprosjektet: 

- Prosjektet er delt i to 

- Oppføring av tilbygg (skal huse 9 klasserom) 

- Oppgradering av hovedbygg 

Første møte i brukermedvirkning torsdag 19. sept. Kl. 9-12. FAU må velge en rep.  
- Paviljonger: Skolen er fornøyd så langt. Huser 3 klasserom og arbeidsrom til 

lærere. 

- Brannøvelse med røyk gjennomført rett etter skolestart. Evakuering gikk fint. 

- Prosjektet starter ila vårsemesteret. Det antas størst påvirkning på personale 

mer enn elevene. 

- Tilbygget skal kobles sammen med eksisterende bygg med bro. 

- Eksisterende bygg på byantikvarens gule liste. 

- Antatt ferdig med prosjekt i 2022. 

 

Resultater:  

- VGS operere med inntaksgrenser. Eks Elvebakken VGS 52 grunnskolepoeng. 

Skøyenåsen hadde snitt på 44,4. Mange kom inn der de ønsket. Skolen ligger noe 

over snittet i området.  

- Nærskolen til Skøyenåsen er Lambertseter, ca en klasse dit, ellers god spredning i 

byen, bla Nissen, Katta, Elvebakken mv. Ganske få elever til yrkesfag.  

- Kommentar fra Hanne: Rådgiver (som har en vikar fram til jul) er dyktig på å 

veilede elevene. Alle får yrkesveiledning.  



- Klagesensur: Tre klager, alle ble stående, standpunkt ingen klager, en klage på 

standpunkt. 

- Skriftlige eksamener: Best på matte i fjor, engelsk bra, norsk mer varierende- noe 

skolen jobber med. Bedre resultater i år enn tidligere.  

 

Rektors spørsmål til FAU: 

- Hvilket handlingsrom i fagfornyelsen skal vi 

utnytte?https://www.udir.no/laring-og-

trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/nye-lareplaner-i-skolen/  

- Motivasjon og mestring 

- Kompetansebegrepet (kunnskap, ferdighet, forståelse (refleksjon)) 

- Dybdelæring 

- Tverrfaglighet 
 
 

Tre tverrfaglige emner: 
- Folkehelse og livsmestring 

- Demokrati og medborgerskap 

- Bærekraftig utvikling  

 

Skoletur 10. trinn 

Hva mener FAU at skolen bør gjøre? 
- Skolen holdning: Turen skal gjennomføres uten at gratisprinsippet brytes. 

Utgifter/dugnader skal ikke belastes på individnivå. Skolen skal være gratis, man 

skal ikke betale for skolen.  

- Rektor redegjør for tidligere ordninger og turer som har vært ganske kostbare 

(Hvite busser, Berlin og Rjukan). Turene har vært delfinansiert av foreldregruppa 

gjennom dugnader mm. 

Skolen ønsker ikke dette videreført. Turene kan være gavefinansiert, men det 
skal ikke knyttes en spesifikk utgiftssum pr elev for foreldrene (kan skape 
press/forventning om økonomiske bidrag fra foreldre). 

- Rektor mener at klassene skal dra på samme turer, forskjellige løsninger her er 

uheldig.  

- Rjukanturene har vært organisert med to og to klasser.  

- Lærerne har vært med på tur, litt variabel deltagelse fra foreldre. Skolen ønsker i 

utgangspunktet to foreldre pr klasse. 

- Læreplanen tilsier en overnatting i utendørs i telt (kroppsøving). På Rjukan sov 

de to hytteovernattinger og må derfor ta en overnatting  

- Mange ønsker seg to dagers tur 

 

Utvidet tilbud til elevene. 
Miljøkoordinatorer Bjørnar og Alexander. 
Alexander jobber mot spesielle behov i elevgruppen. 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/nye-lareplaner-i-skolen/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/nye-lareplaner-i-skolen/


Bjørnar (bachelor i sports management) begynte i august. Bjørnar er bekymret for 
inaktivitet blant elever og jobber med aktivisering inne elevmiljø og aktiviteter i 
skoletid. Opplegg i storefri planlegges, sosiale og sportslige aktiviteter.  
Etter skolen mellom kl 14 og 17 med Bjørnar og utekontakten i bydelen, 
fritidsklubbleder fra Skullerud, skolens bibliotekar m.fl.  
Prøveprosjekt fra til uke 44. Halloween-tema, idrettsuke mm. Gymsalen er tilgjengelig, 
lesegruppe, filmklubb, politiske diskusjoner mm. Høy grad av elevpåvirkning og utvidet 
kontakt mellom trinnene.  
Planen er å bruke sosiale medier (snap) for elevenes deltagelse. Ledelsen på skolen er 
også på snap. 
Elevene ønsker blant annet å ha kurs i økonomi. Det er nødvending med deltagelse fra 
engasjert foreldre. Det er mulig å spise matpakke i forkant av trening under utvidet 
tilbud.  
Det er foreløpig ikke planlagt med påmelding, men det sees an ift deltagelse.  
Skolen samler opp tema som kan tas opp og meddeler det til foreldregruppa.  
 

3. Valg av FAU-styre: 
Valg av leder, styremedlem, referent og økonomiansvarlig. 
 
Jon Flakstad trer av ved applaus. 
 
Referent: Rakel Korsvold (fra neste møte) 
Styremedlem: Anette Grymyr(8B) 
Leder: Hanne Huitfeldt (9E) 
Økonomiansvarlig: Tone Birkemo (9A) 
 
FAU er delt inn i 3 grupper. Gruppen er: Info, Skolebygg- og nærmiljøgruppe  og i tillegg 
har vi styret bestående av de over. 
 
Alle medlemmene i gruppene oppfordres til å melde inne saker med nødvendig 
saksforberedelse i løpet av året.’ 
 
Møtedeltagerne i FAU har taushetsplikt.    
Det er og et eget sett med vedtekter for FAU, sendes ut med dette referatet. 
 

4. Skolebygg- gruppa: 
Brukermedvirkning. Mill- Hege Bertheussen (8F) stiller i møte 19.september 9-12. 
 

5. Nærmiljøgruppa: 
Jobber med saker som angår forhold i nærmiljø.  
 

6. Infogruppa: 
Natteravnkontakt (Lene, 9D) for FAU som er kontaktpunkt for natteravnkoordinator i 
området.  
Alle representanter er ansvarlig for å få foreldre i egen klasse til å stille på tider. 
Tider for natteravner sendes ut når det foreligger.  



 

7. Driftsstyre: 
Etterskrift: 
Driftsstyremøte Skøyenåsen. 
 
I ferd med å flytte inn i paviljong.  
Flere nye, erfarne lærere, samt noen nye. 
To miljøterapeuter med hver sine arbeidsområder. 
 
Resultater: 
10.trinn gikk ut i snitt med 44 grunnskolepoeng, økning fra tidligere. 
Ingen med nedsatt orden og oppførsel. 
 
Skolens økonomi ved adm. leder: 
Rapporten som meldes inn til etaten var klar i dag tidlig. Ingen bekymring så langt. 
Personalrom pusses opp.  
Skolen regner på lærerårsverk for å se på bedre lærerdekning pr klasse. 
PC til alle elever. Økonomien ser bra ut pr nå. Bruker en del penger på spesialundervisning.  
 
Byggeprosjektet: 
Ikke endelig avklart oppstart.  
 
Hvordan kan driftsstyre og FAU involveres i fagfornyelsen: 
Hvordan kan vi utnytte handlingsrommet i ff. Motivasjon er en utfordring og etablere 
mestringsfølelse. Tverrfaglighet og dybdelæring. Hvordan kan omgivelsene bidra? 
Involvering i prosesser i bydelen. 
 
Skoletur:  
Hva skal neste års skoletur være for 10.klasse. Ønske fra skolen å gjennomføre tur godt 
innenfor gratisprinsippet. Ønskelig at FAU bidrar. Forslag om samme løsninger som for 
barneskolene.  
Rjukan er mål nå, skal dette endres? Rektor ønsker at det ikke skal oppleves som press.  
Forslag med gjentagende turer for eksempel fottur i 8. til Milorg. hytta, overnatting på 
speiderhytte mv.    
 
Orientering om brukermedvirkning: 
Skal velges en representant i byggeprosjektet.  
Det skal bygget 9 klasserom i tilbygg. Er utført volumstudier. Evt. musikkrom og 
naturfagssaler flyttes kanskje. Prosjektet er delt i to. Første møte er i neste uke. Bekymring 
ift. ventilasjonen i gammelt bygg. Utfordringer med akustikk.  
Opplevd inneklima er ikke godt.  
 
Møteplan for driftsstyre gjennomgås og godkjennes. 
Driftsstyremøte holdes på følgende datoer:  

Mandag, 18. nov. 2019 

Torsdag, 16. jan. 2020 

Mandag 9.mars. 2020 

Onsdag 27. mai 2020 



 
Valgt representanter til SMU: Els- Mari (9C) og John Harald (9G) 
Valgt representant til driftsstyret: Marius (9F)  
 
Sak til FAU: Klasselistene er ikke distribuert, trolig grunnet GDPR.   
FAU forventer å få klasselister med epost og telefonnummer til alle foreldre i klassen.  
Hanne tar opp dette med rektor.  
 
Oppdatering: Dele klasselister er blitt veldig strengt. Kontoret sender klasselister kun til 
FAU representant og klassekontakt med kontaktinfo til foresatte. De skal og kan ikke deles 
med "alle" foreldre.   
Ytterlige informasjon fra rektor: Skolen har skrevet ut klasselister med 
kontaktinformasjon. Disse kan hentes på kontoret av Hanne eller en annen i FAU-styret. 
Skolen oppdaterer listen over "tillitsvalgte" og sender FAU  i retur når endringene 
foreligger. Det skal ikke sende ut e-post der alle foresatte i klassene blir synlige for 
hverandre. FAU og klassekontakter må ta hensyn til det når informasjon sendes ut.  
 
 

8. Neste FAU-møte  
Trolig holdes møte i uke 41. Uka etter høstferien.  
 
 

9. Skoletur for 10.trinn skoleåret 20/21. 
Hanne går igjennom skolens innspill til foreldrediskusjon  

- Overnatting i marka 

- Flyktningeruta 

- Oscarsborg og Håøya 

Det refereres til diskusjoner på foreldremøter. 
 
Effekten av skoletur diskuteres, er det bedre med tur i 8.klasse, eller i alle trinn? 
Finansiering er et viktig tema, skolens føring vil gjelde.  
Polentur er ikke lengre aktuelt. Rjukantur og faglig utbytte. Krigshistorie mv. Viktig å ha 
en tur på to til tre netter.  
Finansiering bør kanskje heller tillegges FAU. Krevende for klassekontakt å samle inn i 
egen regi.  
FAU bør lage et dugnadsopplegg og koordinere finansiering.  
Gratisprinsipper kan være vanskeligere å håndtere når turen er rimeligere. Enkelte 
foreldre vil da betale, mens andre vil slite. Forslag om at turer organiseres etter 
gratisprinsippet med for eksempel makssum på 500 kr. FAU bør ha noen penger for å 
kunne bidra til foreldreaktiviteter. 
 
Det er svært delte meninger rundt dugnad, men mange ulike måter å organisere på, 
blant annet dugnader med elevdeltagelse. FAU skaffer oversikt over hva slags dugnader 
som kan organiseres bla i samarbeid med lokalt næringsliv. Send innspill til Ida. FAU må 
gi råd videre. 
 
Det er ønskelig med en tur på minimum to netter. FAU beslutter hva rådet er neste møte. 
 



10. KFU (kommunalt foreldreutvalg) 
Utveksling av erfaringer på tvers av skolene, kan bli vel mye fokus på barneskoler. 
Hanne oppfordrer til at andre kan delta i tillegg. Skolemiljø tema for neste møte. 
Representantene oppfordres til å spille inn saker. Møtetidspunkt: 26. sept, kl 18- 20:30. 
 

11. Eventuelt  
 
Ingen saker. 
 
 
 
Neste møte: Uke 41 - dato kommer  
 
 


