
Referat fra FAU-møte 6 september 2018 kl 1930 

 
 

OPPMØTE: 
Klasse Representant Til stede Vara Til stede 

10A Krogh, Jannicke Hummelvoll x Hanne Huitfeldt  

10B Beate Hoel Løken x Jenssen, Stine  

10C Bjørnbom, Anette  Grønseth, Marianne Vestre  

10D Grimsby, Jon  Johnsen, Kristina Edén  

10E Sturle Dahl x Johannes Bergh  

10F Rolf Wiggo Sandnes x Blomgren, Frida Gabriella  

9A Cathrine H Whist  Ove B. Haupberg (vara)  

9B Sella Aarrestad Provan  Unni Olsen /Pandula Bandhusena x 

9C Gunhild Baathen  Gry Susanne Lihus Hangård  

9D Flakstad, Jon (leder) x Lunde, Maja  

9E Heidi Neubeck Lorentzen  Jan Frode Andersen x 

9F Lise Eide  Hanna Dis Margeirdottir  

9G Gurbinder Singh x Tangen, Anne Helene  

8A Attemalm, Per Jonas    

8B Jakobsen, Lars Svanberg x Greve, Mathias  

8C Weber, Els-Mari x Engh, Ida-Eline x 

8D Hysjulien, Ann-Kristin x Storvik, Geir Trygge  

8E Huitfeldt, Hanne Marie x Galesic, Amela  

8F Botten, Marius x Vigtel, Henriette Susanne  

8G Moen, Lene x Barli, May Britt  

 
 
 

REFERENT: Hanne Huitfeldt 
 
 

DAGSORDEN 
1. Informasjon fra rektor. 
2. Info fra gruppene - behandling av sak fra Infogruppen 
3. Neste møte 
4. Eventuelt 

 
Vi startet med en runde rundt bordet og kort introduksjon om FAU. 
 
Informasjon fra rektor: 
Rektor Vibeke orienterte om Åpen skole 19 september for 50 års jubileums kveld hvor alle 
foreldre oppfordres til å komme. 
Den nye Skolemelding appen Skal brukes også til fravær. Man får ikke kvittering i appen om 
fravær - det er meldt tilbake til utvikler. 
De som ikke har smarttelefon kan Inntil videre bruke telefonnummeret som er delt før. 
 
Resultat fra skriftlig eksamen i 10. ble vist – et solid resultat i Matematikk. I Norsk sier skolen 
at de fortsatt vil jobbe mere med skriving – for snitt resultater se tabell som legges ut. 
6 stykker klaget på eksamen hvorav 2 gikk 1 karakter opp.  
1 klage på Standpunkt - i Mat og Helse. 
 



Det er et trygt og godt skolemiljø. Det vil komme nye ordensregler som vil behandles i 
Driftsstyret. Disse vil og sendes på høring til FAU 
 
Det er inget nytt om utbygging som vil skje – vil påbegynne planer i år. Det er også dette 
skoleåret bygget om på rom så det er tilstrekkelig klasserom.  
 
Spørsmål om informasjon om klasseturen til Rjukan ikke kunne kommet før. Ble sendt 1,5 
uke før turen. Svaret var at dette var nytt og noe uklart hvem som skulle følge opp i klassene 
- utpekte foreldre / FAU/ klassekontakt. Erfaringen fra i år vil man ta med seg til neste års 
tur. Det blir Ikke Polen tur lengre på Skøyenåsen.  
 
Det kom spørsmål opp om SMU (Skolens miljøutvalg) Dette er et lovpålagt møteorgan hvor 
representanter fra elever, ansatte, kommunens representant/politiske representanter, 
foreldre skal delta. Hensikten er å få et godt Skolemiljø. Det er kalt inn til møter på 
Skøyenåsen men lite oppmøte. Vibeke tenker at denne møteplassen også kan brukes til 
forberedende møte til Driftsstyret. Ble og kommentert at dette er eneste møtearenaen hvor 
faktisk elever deltar sammen men andre. Vurdering om man bør se på om hvordan dette 
forumet kan får mere deltakelse. 
 
 
Info fra gruppene 
 
Det har vært tre grupper i FAU og følgende status ble gitt: 
 
Byggegruppen: Inget nytt her. Medlemmer fra FAU vil inkluderes og være med i planlegging 
når det settes i gang planarbeid som inkluderer skolen. 
 
Nærmiljø: her ble natteravn tatt opp og Skøyenåsen bør be om at tiltaket evalueres, også 
jevnlig, så det blir relatert til våre unge i nærmiljøet og effekt. Er en bra plass å se noe av det 
som skjer og man treffer andre på tvers av klasser. 
 
Infogruppen: Behandling av «Mobilfrie friminutter».  I skoleåret 2017-2018 hadde man et 
forsøk noen uker som var vellykket og spørsmålet nå er hvordan skal skolen ta dette videre. 
Foreldre er nå og spurt. Det ble vist en egen presentasjon med bakgrunn og forslag til 
uttalelse fra FAU.  
Her ble det mye diskusjon – også med referanser fra undersøkelse blant foreldre som var 
gjennomført i flere klasser.  
FAU gjorde noen små endringer og fikk et enstemmig vedtak på følgende uttalelse etter 
gjennomgått presentasjonen: 
 

 FAU ønsker at skolen skal jobbe for å innføre mobilfrie friminutter  

 FAU ønsker at skolens også skal tilrettelegge for alternative aktiviteter i friminutt 
 
 
 
Neste møte er Onsdag 21 november kl 1930 
 



 
 
Eventuelt 
 
Vedtekter for Skøyenåsen skole:  

- Det er ønskelig å etablere FAU som en organisasjon så vi får en organisasjons konto 
og kan etablere feks VIPPS til felles arrangement. 

- Leder Jon hadde sendt ut et forslag på forhånd som ble gjennomgått. Det kom inn 
forslag på endringer. Revidert utkast til vedtekter vil sendes ut til høring i god tid 
forkant av neste møte for kunne besluttes i møte. 

 
 
Dato for referat: 20.9.2018 
 


