
Referat fra FAU-møte nr 3 17-01-2019 
Skøyenåsen  

 
OPPMØTE: 
 
 

10A 
S - Janice 

10B 
N - Rune 
Andersen 

10C 
I - Anette 
Bjørnbom 

10D 10E 
l S - Sturle 
Dahl 

10F 
N - Rolf W. 
Sandnes 

 

9A 
S - Cathrine 

9B 
I - Sellz 
 

9C 
Fiunhild 
Broclhen 

9D 
ST - Jon 

9E 
N - Heidi 

9F 
S - Lisi Eide 
 

9G 
St - 
Gurbinder 
Singh  

8A 8B 
S - Lars 

8C 
S - Els-Mari 
 

8D 8E 
Hanne 
Huitfeldt St 

8F 
I 
 

8G 
I - Lene 
 

 
Gruppetilhørighet  S= Skolebygg N=Nærmiljø I=Info   St=Styret 
 
REFERENT: Gurbinder 
 
Møteleder: Jon 
 
DAGSORDEN 

1. Informasjon fra rektor 
2. Informasjon fra Skolebygg-gruppe 
3. Informasjon fra Nærmiljøgruppen 
4. Informasjon fra Infogruppen 
5. Nye forslag fra foreldre 
6. Neste FAU møte  
7. Eventuelt 

 
 
Referat - fra forrige møte. 
Info fra siste FAU møte.  
 

Informasjon fra rektor 
Skolens fokus i 2019 (strategisk plan) 
Digital utvikling på Skøyenåsen 
 

● budsjett:  
○ godt budsjett 
○ kan øke med 2 pedagogisk årsverk 
○ økning i antall  elever 
○ skolen har fått mer ansvar og mer penger for ikt.  
○ Mindre forbruk fra i fjor. Regnskap klar i Mars, da vil man også få tilgang til overskuddet fra 

2018 
● Fokus på plan dager, ser på nye muligheter og tverrfagelighet 
● Elevråd ønsker mer variert undervisning, lærerne tar dette til vurdering  
● Skolen har en god pp-tjeneste 
● Jobbet mye med literacy,  



● Følger opp medarbeiders undersøkelsen, jobber med å få til god dialog med lærerne, tiltaksplan 
ligger hos AMU.  

● FAU inviteres til å være med å gjøre vurdering av IT og full dekning av pc/pad.  
○ Anskaffelsene må skje i Mai for å ha det tilgjengelig til høst 
○ Vil se på Holmlia ungdomsskole som har erfaring med i undervisningen Ipad 
○ Skolen vil vurdere og velge pc eller Ipad.  

● Rektorene på barneskole i området har vært i møte med rektor i forhold til Ipad og digitale 
hjelpeverktøy. Bør også se på hva man bruker på videregående 

● Må ha løsning med tastatur 
● Ipad har sine fordeler i kunst og håndverk, musikk…  
● Mye ressurser/jobbes med digitale læreverk (bøker)  
● Hvis noen i FAU ønsker så kan de stille opp for å være med på vurderinger 

 
 
Jobbes mye med faglig (læring) og sosiale i strategisk plan.  
 
Foreldreundersøkelse, kun 50 % som svarer, trenger hjelp til å motivere klassene til å svare på den. kun 1 av 
foreldre får den. Legger ut sms varsel slik at FAU vet når den er ute.  
 
Elevundersøkelse, når den er gjennomført kommer elevrådet og presenterer undersøkelsen til FAU.  
 
Praktisering av anmerkninger:  

● Rektor har lagt skriftlig rutine for anmerkninger 
● Skolen jobber med elevrådet om dette 
● I dagens løsning må lærere vurdere skjønnsmessig  
● Ønske er at det skal være forutsigbart i forhold til anmerkninger 

 
Alle elever har fått karakterutskrift, vurderingsbrev ligger også på It´s.  

Informasjon fra Skolebygg-gruppe 
Status på arbeidet med klassesammensetning 
Cathrine, Jannicke og Lise  
 
Velge en representant med vara til brukermedvirkning gruppe for byggeprosjektet.  
Første møte er tirsdag 22. januar kl. 12.00 på Skøyenåsen skole 
 
___________ 
 

Klassesammensetning; 
● Skriv sendt av Rektor  
● Det har ikke vært slik at man kan ønske hvilken klasse man vil gå i  
● Har vært noen flere i 2018 klassebytte (5 elever i 2018)  
● Skole gjør en ordenlig behandling for hver enkel søknad 
● Skal være til best for eleven  
● Foreldre kan søke, men det er skolen som vurderer og innvilger 
● Klassebytte skjer etter høstferien 
● FAU kommer med forslag for videre arbeid 

 
 
_________________ 
 
Vi må velge representant og vara for skolebygg gruppen: 



- Lars (8B) og Jannicke (10A).  
 
 

Informasjon fra Nærmiljøgruppen 
Status etter møte med Natteravn Koordinator 
Ansvarlig: Beathe, Rolf og Heidi  
Kontakter SaLTo-koordinator i Bydel Østensjø 
Jobber med forebygging av rus- og kriminalitet blant barn og unge i bydelen. Leder av 
utekontakten Jørn Skaug og Anne-Sissel Slaatsveen SaLTo-koordinator+ 47 414 79 455 
kunne tenke seg å komme på et møte i FAU. Hovedintensjonen er å knytte kontakt og 
dele informasjon om oppvekstmiljøet i området.  
 
Valg av Natteravn-kontakt i FAU 
____________________ 
 

● Vi bør velge en natteravns koordinator. Valgt Sella Aarrestad Proven 
sellaprovan@gmail.com 

● Det settes opp 2 klasser for hver fredag  den kvelden trinnet er ansvarlig. FAU 
ansvarlige får ansvar for å følge opp og melde tilbake forelder til natteravnene 
østgo - i samarbeid med klassekontakt hvor behov  

● Går fredager fra 20:30 - 24:00 - i tillegg til 30 april og 16 mai og ved 10 klasse 
avslutning.  Oppmøte ved Oppsal Arena.  

● Det må settes opp 4 foreldre fra hver klasse. 
● Liste med natteravn og klasse sendes ut til alle i FAU  

 
__________________ 
Noen fra FAU må ta kontakt med Salto.  

- Rolf vil ta kontakt.  

Informasjon fra Infogruppen 
Nettvett – status 
 

● Ingen ny status  
● Hvordan jobbe videre:  

○ Send info på fb-gruppe om å sjekke Nettpatruljen 
○ Rektor må gi info neste FAU møte om resultatene fra innsatsen som er 

gjort i forhold til mobil-fri friminutter 
○ Lærerne bør kunne si noe om hva de opplever i forhold til nettvett 
○ Lærerne bør ta med nettregler som en del av godt klassemiljø 

Forslag fra foreldre 

Forslag til skole miljøtiltak 
Miljøterapeuter på skolen 
Aktiviteter i friminuttene 



Stillerom/pusterom 
 

● Vurdere om vi skal jobbe med disse tingene  
● Hva er grunnlag for noen av disse punktene, vi trenger mer info. 
● Skolemiljø 

○ Elevundersøkelsen 5% føler seg mobbet og skolen jobber med et 
skolemiljø.  

○ “GlassHuset” - det nye skolebygget. Skal være satt av plass for 
helsetjenesten i samarbeid med bydel.  

○ Det bør sjekkes med rektor om behovet for en miljø terapauter 
○ Kan noen i info.gruppen sjekke dette med administrasjonen; Lene melder 

seg til dette.  
 

 

Forslag til endring av praksis i undervisningen 
Presentasjoner 
Muntlig Vurdering 
Kameratvurdering 
 

● FAU har diskutert dette og enig om at dette eventuelt bør taes av klassekontakten 
eller at den enkelte foreldre diskuterer dette direkte med lærer/rektor. 

 

Neste FAU møte  

Eventuelt 

Info. fra Driftsstyret møte: 

 59 mil - budsjett, 42 går til lønnskost. Skolen gikk i pluss i 2018 og kan bruke disse 
pengene fra Mars 2019.  
Diskutert der om skolen skal dekke noe av Rjukan turen på 10. trinn. Mere informasjon 
gis i foreldremøte på 9 trinn 
Paviljongen (brakke) vil komme for 2 klasser, man vet ikke helt hvor den skal være.  
 
 

Neste FAU møte  

4. mars : 18:30 
29. mai : 19:00  
 
Dette legges også ut på skolens kalender og det sendes ut på e-post.  

Eventuelt:  

Dato:  


