
Referat fra FAU-møte Skøyenåsen skole 22.11.21

Tilstede:

Kl Representant Kl Representant
8A Maja Lunde og Marit L. Gjelsvik (vara) 10A Tor-Arne Arnesen
8B Annette Grymyr 10B Annette Grymyr
8C Camilla Marenanne Bakke 10C Ikke representert
8D Solfrid Marie Midlang 10D Margareth Nilsen
8E Mary Ingeborg Sellæg 10E Ikke representert
8F Jamil Arshad 10F Cathrine Pedersen
8G Ikke representert 10G Nerina Weiss (vara)

10H Ikke representert
9A Katrine Fors Haugen
9B Jon Harald Oulie
9C Berit Bjørnsen
9D Ellen Kval (vara)
9E Morten Svalebjørg
9F Benjamin Westerfjell
9G Aldiana Prnjavorac
9H Morten Wiik (vara)

DAGSORDEN
1. Informasjon fra ledelsen:

a. Rektor informerte om finansiering for Rjukan-turen. Det er gode
tilbakemeldinger fra lærere på turopplegget. Noe diskusjon blant
FAU-representantene rundt foreldrebetaling og dugnadsarbeid.

b. Pål blir fungerende rektor til mai 2022. Ellers er ledelsen intakt.
c. Pål informerte om resultater fra nasjonale prøver for 8. trinn. Skolen

ligger på 55 skalapoeng, som er jevnt over Oslo-snittet. 10. klassinger
som går ut av Skøyenåsen skole ligger på 45 skolepoeng i snitt. Det gir
dem bra valgmuligheter for VGS.
Referentens anm.: Resultatene kan sees her: Nasjonale prøver 8. og 9.
trinn – resultater (udir.no)

2. Status dugnad Rjukan
Aldiana Prnjavorac (9G) orienterte om det pågående dugnadsarbeidet som
skal være med å finansiere Rjukan-tur for 07-kullet.
Status: Vi har et mål om å samle inn 462.000. P.t. er det kommet inn ca.
145.000, og det  gjenstår da cirka 317.000. Foreldrene og ungdom oppfordres
til ukentlig dugnad eller mikrosparing hvor det vippses 40 kr til trinnets
dugnadskonto.

https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/nasjonale-prover-8.-og-9.-trinn/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/nasjonale-prover-8.-og-9.-trinn/


3. Utekontakten Østensjø Bydel presenterer seg og sitt arbeid
Utekontaktene gikk grundig gjennom sitt arbeid og hvordan de jobber. (Deres
presentasjon som vedlegg til referatet).

4. Informasjon fra Driftsstyret
Det er avsatt penger til nye gardiner og nytt gulv i tegnesalen, og til
Smart-tavler i flere klasserom.
Rjukan – skolens ledelse jobber med å få kostnadene ned (turen som ble
gjennomført i 2021 ble dyrere enn tidligere år).

Det er planlagt nytt bygg på parkeringsplassen i 2027, men i mellomtiden vil
det bli satt opp to paviljonger. Disse paviljongene vil stå klare til skolestart
2022. Ønske fra FAU om at ledelsen informerer mer om oppgradering av
utearealer i forbindelse med dette på neste møte.

5. Informasjon / status fra Skolemiljøutvalget (SMU)
Berit Bjørnsen orienterte om hva SMU er og hva de gjør.

● SMU består av: Rektor, FAU-representanter, elevrådsrepresentant,
bydelsutvalget

● Skal primært fungere som en lyttepost for innspillene fra elevene
● Det har ikke vært avholdt SMU-møte siden forrige FAU-møtet
● Ingen pågående saker

6. Etablering av arbeidsgrupper: Områder FAU bør jobbe med skoleåret
2021/2022:

Natteravn
● Klassefordelingen følger samme årskalender som sist
● Ny runde fra nyttår
● Skoleball og annet arrangement bør støttes av natteravn. Datoer bør

settes opp
● Oppdatert liste sendes til 9.  (deres tur nå)

Arbeidsgrupper – dannes etter behov og saker
● 9B hadde meldt en sak om utemiljø. Dette må besvares
● Behov for mer informasjon ifm nytt bygg (se tidligere pkt ovenfor).

Mobilfri skole? – Ny sak fra 8. trinn
● Dagens praksis er at elevene legger igjen mobilen i mobilhotell i timen,

men har full tilgang til mobiler i friminuttene og garderobene.
● 8. trinn har forsøkt å ha mobilfri friminutt frem til høstferien. Lærerne har

gitt gode tilbakemeldinger på dette
● Flere FAU-rep fra 8. trinn ønsker en fortsettelse av denne ordningen.
● Ny arbeidsgruppe: Det ble opprettet en arbeidsgruppe bestående av

Maja Lunde (8A) Marit Gjelsvik (8A) , og Solfrid Marie Midlang (8D),
som skal undersøke hva som skal til for at skolen kan få mobilfrie
friminutt, og hvilke hensyn ligger til grunn for dagens praksis.

7. Neste FAU-møte er 20.01.2022



Møtet ble avsluttet kl. 21:05

REFERENT: Arshad Jamil


