
Referat fra FAU-møte Skøyenåsen skole 20.01.22 

 

1 - Informasjon fra ledelsen: 

a) Planer for uteområdet ble presentert av Pål. 
Har hatt et par møter, paviljonger som skal komme til høsten (skolestart) 
Premissen er at uteområder oppgraderes 
Tar tak i tegningene fra 3 år siden, og bruker de. 
Pål viste også en presentasjon med karttegninger 
- Får 8 nye klasserom 
- Nybygg skal stå klart til 2026 
- Nyballbinge, streetbasketball, parkour-park, skateramper 
- Ansattparkering vil forsvinne 

b) Elevundersøkelse 
 
Resultatene er stort sett uendret ift tidligere i år. Høy grad av trivsel. 
 

Fokusområdet i 2022: Motivasjon og elevmedvirkning. Teamlederne fra hvert 
trinn er i gang med arbeidet. Skolen er meldt på skolequiz på NRK. 
Åpen for innspill fra FAU 
 
Mobbetallene har ikke gått ned; 5%. En del av mobbing skjer digital, noe som gjør 
det vanskelig å ta tak i. Et av tiltakene er hyppigere inspeksjoner. For andre tiltak 
se vedlegg. 
 
 

c) Bakgrunn for regler for mobilbruk 



Pål informerte om gjeldende regler for mobilbruk på skolen. 

 

2 - Status dugnad (Rjukan 2022) 
Aldiana informerte: 
- Av totalt kr. 462.000,- er kr. 170.000,- samlet inn så langt gjennom diverse 
aktiviteter. 291.000,- gjenstår å samle inn. 
- Dugnadsgruppen er enige om å oppfordre foreldregruppene i sine respektive 
klasser til mikrosparing og økt dugnadsinnsats 
- Fristen for søknad til UDIR undersøkes nærmere 

Det ble påpekt utfordringer rundt noen få foreldre som drar lasset.  
Det ble også diksutert lenge rundt forskjellige modeller på finansiering.  

 

3 - Informasjon om Rjukan og finansieringsmodellen 
Ble diskutert og redegjort for under punktet over. 

 

4 - Informasjon fra Driftsstyret 
Se referat fra Driftsstyrets møte på skolens hjemmesider. 

 

5 - Informasjon / status fra Skolemiljøutvalget (SMU) 
SMU orienterte: 

- Fornøyd med skolens håndtering av vanskelige situasjoner 
- Revidering av oredensreglementer ble også tatt opp på siste møtet 
- Skolens lokaler tilgjengeliggjøres for fritidsaktiviteter for klassen (film, spill, 

quiz, TV mm.) 
-  

6 - Status etablering av arbeidsgruppe (mobil)  
Maja fra arbeidsgruppen presenterte saken – Mobilfrie friminutter? 
Et grundig bakgrunnsarbeid var gjort. Det ble ikke tid til å diksutere tematikken i 
detalj. Diskusjonen fortsetter videre. Se vedlegg for presentasjonen. 

 

7 - Fordeling av foreldreoverskudd Rjukantur 06-kullet. 



 

Innstillingen ble godkjent. 

 

8 - Status Natteravn 
Jon Harald informerte. Har vært i kontakt med sentral Natteravn for hvordan vi kan få 
fart på ravning. 

 

9 – Eventuelt 
Neste møte er 07. mars 2022 

 

Refererent: 

Arshad Jamil 


