
Referat FAU-møte Skøyenåsen skole 13.10.2021

Tilstede: Dette ble registrert på papir. Ikke overført til referat. Kun to representanter
ikke tilstede.

Møteleder: Hanne
Referent: Jon Harald

Agenda:
• Velkommen, presentasjonsrunde
• Hva gjør FAU på Skøyenåsen skole
• Valg av FAU leder, nestleder, referent, kasserer, natteravn ansvarlig, to

SMU representanter
• Skolebehovsplanen
• Informasjon fra skolen ved Rektor Vibeke
• Natteravn
• Tema å jobbe med i skoleåret 2021-2022
• Kommende FAU møter
• Eventuelt

I møtet ble noen av temaene i aganda tatt i noe annen rekkefølge.
Referent lister saken etter den rekkefølge de ble diskutert/presentert
Kopi av FAU-møteinnkallelse, som også inneholder ppt-sidene brukt av Hanne er
vedlagt referatet.

Hva gjør FAU på Skøyenåsen skole
Hanne (avgående FAU leder) stilte opp som møteleder og informerte i hovedtrekk om
hva FAU er, introduksjon for nye medlemmer.
Rektor vil komme med informasjon om Rjukan-tur i neste møte.
Forslag under presentasjonen: Få med utekontakten på senere FAU-Møte.
Skolebehovsplanen; Forslag om utsettelse av utvidelse av Skøyenåsen til neste
planperiode er trukket. Planlegging av utbygging fortsetter. Arbeidet med midlertidige
bygg og uteområder fortsetter parallelt . Kopi av FAU-møteinnkallelse, som også
inneholder ppt-sidene brukt av Hanne er  vedlagt referatet.

Valg
Leder: Benjamin Westerfjell (9f)
Nestleder Annette Grymyr  (8b) (Gjenvalg)
Referent : Jamil Arshad Jakob Mohammed (8f)
Økonomiansvarlig Frode Ingvar Bjerk (Gjenvalg)
Natteravnkoordinator 1: Jon Harald Oulie (9b)
Natteravnkoordinator 2: Sidsel Camilla Marenanne Bakke Camilla (8c)
SMU Berit Berit Bjørnsen, 9c og  Kai Haavik, 9d



Skolebehovsplanen
Informasjon gitt av Hanne og Rektor i tidligere punkt.

Informasjon fra skolen ved Rektor Vibeke
Det ble informert om tilbud til elevene, både på skolen og i nærmiljøet. Både skolens
egne tilbud, og samarbeide med andre aktører.
Skøyen åpen ; Utekontakter; Klubbleder fra fritidsklubb, skolens egne ressurser
(Miljøterapeuter) Oasen ( det ble fremmet ønske om mer informasjon om Oasen ,
Hvor finner man informasjon)
Det ble orientert om regler for bruk av mobiltelefon:  Samles generelt inn før timene
starter.
Spising i klasserom fortsetter som under pandemi. Diskusjon pågår om gjenåpning
av kantinen
FAU-arbeidsgruppen for Kantine bes om å gi status på neste møte.
Corona: Ingen restriksjoner, Ikke aktiv smittesporing; Ikke karantene. Massetesting
avholdes uke 41.

Informasjon Natteravn (Jon)
Natteravning er i gang på Skøyenåsen og Oppsal ungdomsskoler i vårt distrikt.
Kveldsravn (barneskolene) er ikke startet opp igjen. Nåværende natteravnkoordinator
for vårt område har meldt at hun ønsker å trekke seg, og har hatt begrenset kapasitet
siste året. Vi håper at det melder seg en erstatter, og at samarbeidet med andre
aktører styrkes. Camilla (9b) meldte seg ved valg son villig til å være med å dele
Natteravn koordinatorrollen, så vi sammen kan se hvordan vi kan løse oppgaven.
Oppfordrer alle foreldre til å gå natteravn.

SMU referat
Utsatt til neste møte.

Tema å jobbe med i skoleåret 2021-2022..
Utsatt til neste møte.

Kommende FAU Møter
22. november, 20. januar, 7. mars, 1. juni. Ekstra møter ved behov.

Eventuelt:
Utsatt til neste møte.
Rjukan FAU Dugnadskomite

Referent: Jon Harald Oulie


