
INFO OG REFERAT FRA FAU MØTE Skøyenåsen skole 16.11.20 

Møte avholdt via Teams  

Tilstede: 

8A Ikke tilstede 

8B Jon Oulie 

8C Berit Bjørnsen  

8D Kai Haavik  

8E Iselin Opsahl 

8F Ikke tilstede 

8G Aldiana Konjhodic 

8H Tommy Nysveen og vara John-Ivar Fjeld Linnekaste 

9A Hans Petter Simonsen 

9B Annette Grymyr 

9C Frode Bjerk 

9D Jan-Henrik Karlsen 

9E Øistein Braathu 

9F Loubna Benhari 

9G Ingjerd Gaarder 

9H Ikke tilstede 

10A Mari Nerhus 

10B Siv Havåg 

10C Els-Mari Weber  

10D Ikke tilstede 

10E Hanne Huitfeldt 

10F Ikke representant ennå 

10G Sturle Jensen 

 
Møteleder: Hanne Huitfeldt 
Referent Jan-Henrik Karlsen 
 
Saker og presentasjon fra rektor Vibeke: 
-Tentamen og nye Covid-19 tiltak 
Nå som skolen fra 17.11 skal drives etter kommunens nye og strengere regler for Covid-19, så blir 
tentamen i 10 klasse gjennomført som planlagt. 9 trinn derimot får en kombinasjon av hjemme 
tentamen og prøve på skolen.   
Kohort er nå en gruppe i klassen og følger delingsgruppene elevene allerede har.  
Spørsmål om elever fra samme klasse kan sitte hjemme? Svar fra skolen det må reguleres fra foreldre 
og smitteregler må følges. 
 
-Når blir det nybygg? 
Det er ennå ingen avklaring om når det planlagte nybygget blir påbegynt. Det betyr at skolen har for 
lite plass fra start skoleåret 2022-2023. Det er ønskelig med - en mellomløsning med en paviljong til, 
med håp om at den kommer tett på nåværende bygninger.  FAU vil opprettholde «trykk og push» for 
at reguleringsarbeidet og bygging skal ha mest mulig fremdrift. 
 
Referat fra felles KFU møte (Kommunalt forelde utvalg) ved Hanne  
-Inntaks system og forskningsbasert vurdering av skole nedstengningen 



Arbeider tett med Utdanningsetaten og byrådsavdelingen. De har og levert høringssvar på 
inntaksmodell for videregående skole.  
UDE presenterte rapport om hvordan skole nedstengning har virket se http://oslokfu.no/wp-
content/uploads/2020/10/Presentasjon-UDE-digitalt-skolegruppem%C3%B8te-151020-.pdf 
Forskningen viser at mange hatt det bra, men at det er like mye skolestress som før.  Elevene har 
savn etter kontakten og samarbeid med andre. De jobber ikke bedre enn det de gjør på skolen.  
 
Nytt fra Driftsstyret – skoleresultater og vikarkostnader  
Nasjonale prøver, der gjør vi det bra sammenlignet med Oslo for øvrig. Det er hos oss en økning i 
andelen som når 4 og 5 i de nasjonale prøvene for 8 og 9 klasse, og det er bra. 
 
Covid- 19 har gitt økt behov for vikarer. Det søkes tatt inn med mindre forbruk på andre områder.   
 
Rjukan turen og dugnads arbeid 
Driftsstyret ønsker fortsatt at skolen tar en andel av Rjukan turen økonomisk med tillegg fra FAU ved 
dugnadskomite. Info om mikrofinansiering kommer etter hvert fra dugnadskomiteen på 9.trinn.  FAU 
søker midler fra Utdanningsdirektoratet og eventuelt andre eksterne finansieringer. Men likevel helt 
avgjørende med det tradisjonelle dugnadsarbeidet som gir bidrag fra foreldrene. 8.trinn dugnad har 
ikke startet, vil be om representanter fra klassene over nyttår. 
 
 
Skolemiljøutvalget ved Kai og Berit 
Skolemiljøutvalget har drøftet effekten av at elevene er mer ute i friminuttene enn før Covid-19 
pandemien startet. Kommer mer stoff om det. Utvalget har også drøftet hvordan skolemiljøet er i 
forhold til trenden med arrangering av slåsskamper. Skolen har godt tilsyn og god kapasitet til å ta 
tak i konflikter i elevmiljøene. Dermed har skolen et godt utgangspunkt for å forebygge og gripe inn i 
forhold til konflikter og slåssing. Elevundersøkelsen og mobbestatistikken viser relativt lite av 
mobbing på Skøyenåsen, men fortsatt viktig å jobbe med dette. Utvalget skal drøfte 
elevundersøkelsen nærmere.  
 
Status natteravn ved Jon 
Natteravn er viktig og bør tilpasses til utekontaktenes og politiets arbeid.  Jobbes med fordeling av 
vakter som skjer i forhold til skolenes størrelse/antall klasser. Ambisjonsnivået er primært å komme i 
gang innen om lag 14 dager og operere med to grupper som tar hver sin del av området. Begynner 
med 10 klasse foreldrene. FAU-erne skal rekruttere foreldre fra sine klasser. Oppsal arena som 
fremmøte sted. Utstyret er lagret i Oppsal arena.  
 
 

Dele i arbeidsgrupper: 

Bygg komite/utbygging 

Tommy og Anette er og med.  Berit B (er nok og interessert i å bli med) 

Tommy har vært i møte med Rektor Vibeke sammen med Hanne og Annette, og han har ringt 

prosjektleder om nytt bygg. Det er lovet en tilbakemelding til skolen om videre plan før jul. Bør se på 

planene for området generelt, eksempel vurdere hvordan og om en utbygging på Oppsal gård kan 

påvirke. Og om det går å unngå kollidere med bygging av Oppsal sykehjem med hensyn på støy, 

sykkelvei. 

 

http://oslokfu.no/wp-content/uploads/2020/10/Presentasjon-UDE-digitalt-skolegruppem%C3%B8te-151020-.pdf
http://oslokfu.no/wp-content/uploads/2020/10/Presentasjon-UDE-digitalt-skolegruppem%C3%B8te-151020-.pdf


 

Kommunikasjons strategi 

Jan-Henrik Karlsen, Hans Petter Simonsen 

 

Matservering  

Kai, Berit som gjerne tar imot innspill og kan det videre inn i SMU 

 

Lesing: ingen interesse.  

Meld fra til Hanne hvis noen temaer er mere interessante enn andre. 

 

Neste avtalte FAU møter: 13.januar, 15.mars og 26.mai 

 

 

 

 

 


