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

 
OPPMØTE: 
 

10A 
S - Jannicke 
Krogh 

10B 
N - Beate 
Hoel Løken 

10C 
I - Anette 
Bjørnbom 

10D 10E 
l S - 
Johannes 
Bergh 

10F 
N - Rolf W. 
Sandnes 

 

9A 
S - Cathrine 
Whist 

9B 
I -  
 

9C 
 

9D 
ST - Jon 
Flakstad 

9E 
N -  

9F 
S - 
 

9G 
St -  

8A 8B 
S -  

8C 
S Weber, 
Els-Mari og 
Ida - Eline 
Engh ( Vara) 
 

8D 8E 
Hanne 
Huitfeldt St 

8F 
I - Marius 
Botton 
 

8G 
I - Lene 
Moen 
 

 
Gruppetilhørighet  S= Skolebygg N=Nærmiljø I=Info   St=Styret 
 
REFERENT: Gurbinder 
 
Møteleder: Jon 
 
Referat - fra forrige møte. 
Info fra siste FAU møte.  
 
DAGSORDEN 

1. Salto - sammen lager vi et trygt Oslo 
2. Informasjon fra rektor 
3. Informasjon fra Skolebygg-gruppe 
4. Informasjon fra Nærmiljøgruppen 
5. Informasjon fra Infogruppen 
6. Nye forslag fra foreldre 
7. Neste FAU møte  
8. Eventuelt 

 
 

Ingen motsigelser til innkallelsen.  

Salto - sammen lager vi et trygt Oslo 
Anne-Sissel (Salto - koordinator) + Per (Utekontakt).  
Info. om hvordan Salto jobber på tvers og ønsker dialog med foreldre for å ha en lav 
terskel for kontakt.  
Samarbeid med bydel, politi, utekontakt, skole, foreldre, etc. gjør det enklere å 
samarbeide på tvers. 
Per: Stort sett godt miljø i området. Er i hele Østensjø og Alna området og tar kontakt (på 
en hyggelig måte) med ungdommer som er ute og “henger”.  



Noen tips til foreldre: 
 

- Er du ute og går på kvelder og ser unge henge si alltid hei og vær høflig og grei 
mot de unge 

- Er det noe spesielt du lurer på i forhold til miljøet ute ta heller kontakt med Per 
utekontakt enn via facebook grupper- utekontakt er ute i nærområdet fredag 
ettermiddag/ kveld. Det er og mulig sende en epost på dagtid. (Liste med kontakt 
ble delt ut) 

- Unge kan i dag “lett” skaffe alkohol så vær obs og hils og prat når de kommer 
hjem - og sjekk gjerne beholdning hjemme jevnlig . 

- Etter 10 klasse avslutningen er det bra med oppmerksomhet fra foreldre - og bra 
med  natteravn som er er påtenkt.  



-  

Per er tilgjengelig pr. tlf. nr.  934 45 900. Det skal være lav terskel for å ta kontakt.  
Det er et møte hver tirsdag hvor Salto og utekontakt ++ treffes og utveksler erfaringer og 
hendelser slik at de har har oversikt.  
 



Informasjon fra rektor 
● Foreldreundersøkelsen 

○ Trenger hjelp til å få økt besvarelses prosent.  
○ Vil sende SMS varsling om at man må svare på undersøkelsen.  
○ Den kommer 12.3, info lagt ut 4.3, vil være tilgjengelig til 12.4. 

● Sommerskolen 
○ Tilbud på sommerskole kurs ligger ute på skolens sider. Det er mange 

forskjellige og gode kurs.  
● Byråds – og direktør besøk 

○ Onsdag 6.3 kommer byrådet Inga Marte 
● Utlysninger våren 2019 

○ Har lyst ut mange stilling og har fått mange gode søkere 
○ Vil lyse ut midlertidig stilling som prosjekt for sosial-miljøarbeider, 

finansiert av det skolen klarte å spare fra 2018. 
● Orientering om prosessen for utvidelse 

○ Lite nytt, venter på rehabilitering av eksisterende bygg og må vente med å 
tilbygg. Skole var total rehabilitert for 20 år siden. Litt tidlig å gjøre det 
igjen 

○ Kommer ny fin brakkeløsning. Økninger med 3 klasserom + fasiliteter og 
lærerværelse. Den vil ligge mot basket og skøytebanen 

● Sykling til skolen 
○ Minn elevene om hjelm og ikke sykle for fort 

● Resultatene fra innsatsen som er gjort i forhold til mobil-fri friminutter 
○ Vil vil bli diskutert lærernes planleggingsmøte 
○ Lærere bruker det i undervisning, men når skole får digitale verktøy vil 

behovet for mobilbruken bli diskutert på nytt 
○ Det er mulighet for elevene med flere aktiviteter i friminuttene/storefri  

● Det er ønsket at lærerne bør kunne si noe om hva de opplever i forhold til 
nettvett. De bør og kunne bør ta med nettregler som en del av godt klassemiljø 

 
○ Skolen jobber med dette på 8-trinn, ser at det er behov for det fra barne- 

til ungdomstrinn 
○ Det jobbes forebyggende og lærerne har fokus på det 
○ Har vært tema på Foreldremøte i 9-trinn  
○ Bruker være “Bruk hue” - kampanje hvert 3 år 
○ FAU ønsker info fra lærere med ting som de kan oppdage samt nyttige 

lenker i forhold til nye apper etc.  
 

 

Informasjon fra Skolebygg-gruppe 
•Status på arbeidet med klassesammensetning 
•Cathrine, Jannicke og Lise 
•Status på skolebygg 
 



Forskjeller i sammensetning i forhold til hva Skøyenåsen og regelverket 
(opplærings-loven). FAU tolker lovteksten til at den på enkelte ting som faglig-nivå gir 
skolen mulighet for noe fleksibilitet i forhold til sammensetningen.  
Skolen må være åpne i forhold til sammensetningen hvis det ikke skal være i forhold til 
regelverket.  
Gruppen har levert innspill og som ble reforumlert og godkjent i FAU i forhold til 
sammensetning som sendes til skolens ledelse: 
 
“Innspill fra FAU om klassesammensetning på Skøyenåsen skole 
 
FAU ønsker at klassene fra og med høsten 2019 settes sammen etter følgende kriterier: 
 

● Det skal gå elever fra Godlia, Trasop og Østensjø barneskoler i samtlige klasser. (Alle 
klassene ved disse skolene trenger ikke å være representert i hver klasse.) 

● Klassene skal ikke settes sammen etter faglig nivå, kjønn eller etnisk tilhørighet. 
● Ved avvik ønsker vi åpenhet om prosessen. “ 

 
 

Skolebygg - gruppe.  
Det vil ta ca 1 måned å sette opp brakke.  
Det er ønskelige å se på felles areal bør være mulig å sette opp slik at man får til f.eks. 
stille-rom etc. Slik at man ikke får for mye støy.  
  

Informasjon fra Nærmiljøgruppen 
•Natteravn – status 

- Fortsette å oppfordre til at foreldre møter opp på Natteravn.  
- Det er behov for å flere 
- Sette opp liste og dato slik at forelderen kan melde seg pr. klasse.  

 
 
Nytt valg av FAU representant på foreldremøte til våren.  

Informasjon fra Infogruppen •Lene 
•Skolemiljø 
•Behov for miljøterapeut? 
 
•Aktiviteter i friminuttene 
•Stillerom 
 
- Har hatt møte med Rektor i forhold til infogruppen og det blir nå en prosjekt stilling på 
skolen som miljøterapeut 
- Det er ikke laget noen føringer for miljøterapautene. Det er 46 miljøterpauter i Oslo 
- FAU ønsker at skole jobber mer med å tilrettelegge aktiviteter i friminuttene 
- Elevene må få lov til å komme med innspill 



- Dette bør tas opp også i SMU som bør komme med konkrete innspill og sjekke evt. med 
andre skoler  for erfaringer og ideer 

KFU - Kommunale Foreldre Utvalg 
Referat fra KFU møter skolegruppe B 
•Hanne 

- Møte på Østensjø skole : Referat er sendt ut.  
- Østensjø var 100 år og skolen og FAU hadde flere aktiviteter i den forbindelsen  
- FAU har 10 møter i året 
- Jobbet mye med trafikkrelaterte problemstillinger  
- Jobber tettere med politikere 
- Tett samarbeid fra FAU og inn i  Driftsstyret  
- Diskusjon rundt SMU - skolemiljø 
- Elevundersøkelsen ble og gjennomgått 
- De vil ha et møte til våren og igjen i september 

Nye forslag fra foreldre 

Neste FAU møte  
28. mai : 18:30 

Eventuelt 
Vi må velge nytt SMU til neste møte. Det skal være SMU møte 12 mars og Jannicke fikk 
med innspill dit. 
Det må også velges ny representant til Driftsstyret den 28. mai 
 
Spørsmål til rektor for  neste FAU-møte: Hva er hensikten med karakter-fri halvår på 
8.trinn? Oppnår skolen hensikt med karakter fri halvår? 
 
Marius - Undersøke ulik praksis fra trinnene på lekse-mengde og lekse-fri.  
 
 
Klassetur og kostnad i forhold fremtidige turer.  
Driftsstyret har vurdert og diskutert hva som det skal være støtte for kommende år. 
Innspill fra 9 klasse FAU foreldre: de mener det er litt for liten tid til å samle inn penger i 
år. Det bør være besluttet på et tidligere tidspunkt slik at klassene har bedre tid til å 
samle inn penger.  
 
Agenda til neste gang:  
På neste FAU-møte - dugnad og pengeinnsamling i forhold til klassetur.  
Er ønsket at Elevundersøkelsen presenteres av elevrådet. 
 
Nytt fra Driftsstyret: 

- Skole har gjort en god jobb med å fordele pengene som de klarte å spare i fjor.  
 
NB Husk å sette opp agendapunkt og tid til driftsstyret på fremtidige møter.  
 



 

Dato: 6 mars 2019 


