
Referat fra FAU-møte Skøyenåsen skole 07.03.22 
 
• Informasjon fra ledelsen 

o Vibeke hilser og takker for samarbeidet. Hun starter i ny stilling. Prosessen 
med rekruttering av ny rektor er i gang. 

o Paviljonger er nå godkjent. Ligger fire uker etter skjema.  
o Selv om oppgradering av uteområder var en premiss fra Plan- og 

bygningsetaten, er ikke dette godkjent enda. Rektor må prioritere paviljonger, 
og ytterligere oppfølging bør gjøres av FAU. En kandidat fra FAU bør være 
med på neste møtet. SMU ønsker å bli med på fremtidige møter. 

o Det blir tur til Tryvann for 10. trinn neste uke istedenfor konserten. 
o Nettverksmøter? 

▪ 9 trinn og 8. trinn 
o Situasjonen i Ukraina: – Jod-tabletter – Alle elever har et tilbud om å snakke 

med noen dersom de har behov for det.  
o  

• Informasjon fra Driftsstyret 
o Møtet handlet stort sett om økonomi 
o Mindre forbruk på 4.7 millioner. Årsaken er mange vareleveranser som har 

vært forsinket, refusjon på lønnskostnader 
o Plan: nye gardiner er på plass, 600 nye PCer er bestilt, et nytt musikkrom (1 

mill.). Seminar for lærere. 
o  

• "Mobilfrie friminutter": Sak til votering 
o Innstillingen ble lagt frem av arbeidsgruppen 
o Elevrådet la frem sitt synspunkt 
o Votering: totalt 19 stemmer 

▪ 7 stemte for innstillingen. Forslaget ble dermed ikke vedtatt. 
▪ NB! FAU er likevel opptatt av at elevene skal bruke mindre 

mobiltelefon i friminuttene og det anmodes å ta opp denne saken på 
nytt når utearealet er utbedret. 

▪ Under diskusjonen kom det også opp for mye bruk av digitale 
lærebøker 
 

• Status dugnad Rjukan 2022 
o Økonomi: per uke 11 for 2007-kullet – se figuren 
o Gjenstående beløp: kr. 263.563 
o Det ble påpekt at det er vanskelig å komme i kontakt med klassene. Det er 

behov for å ta tak i dette raskt 
 

• Status Natteravn 
o Orientering ble gitt om situasjonen 

 
• Eventuelt 
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