
Referat fra FAU-møte Skøyenåsen ungdomsskole 8. mars 2018 

Fremmøtte: Pandula Bandusena 8B; Sissel H Finstad 9E; Anette Bjørnbom 9C; Jannicke Hummelvoll 
Krogh 9A; Loubna Benhari 10C; Berit Hatten 10D; Jon Flakstad 8D; Kjetil Funderud 9B; Tonje Gravås 
8F; Elin Evang 9F; Thomas Andersen 8E; Linn Ekdal Gomes 8A, Marianne Hella 8B, Ove B. 
Haupberg 8A (vara) 

Forfall: Siri Kjelstad, Jon Grimsby, Siri Paulsen, Ann Wolla, Kristin Gjøvaag, Alf Isak N, Johan Winje 

Agenda 

Jon Flakstad, FAU-leder, åpnet møtet. 

1.Informasjon fra rektor 

•Budsjettet 
Rammen er 300.000 mindre enn først antydet. Vi har et overskudd på 500-600.000 med oss fra i fjor, 
så dette er vi fornøyd med. 
Kommentar til lærer-normen: vi vet enda ikke hvordan det slår ut hos oss i praksis. Det er beregnet at 
Skøyenåsen trenger 3,7 årsverk ekstra. Vet ikke hvordan det finansieres før etter justert statsbudsjett i 
mai. 

•Sommerskolen 
Anbefalte at elevene velger noe. 

•Foreldreundersøkelsen 
Mer omfattende enn i fjor. Utdanningsdirektoratet har denne undersøkelsen. 

•Rjukantur 
Flytter den til uke 37 pga. konfirmasjon for 50% av elevene på trinnet. 
2 og 2 klasser reiser sammen. 

•Elevundersøkelse 
Stabile tall fra år til år.  
Bedre tall for 8. og 9. trinn enn for 10. trinn. Det tolkes til å være et resultat av mye jobbing med felles 
regler. Mobbetall 6,4 ned til 4,7 

•Jubileum, 17.mai og arrangementer i forbindelse med det 
17. mai er vår neste markering av 50 års jubileet. Skøyenåsen er nr 3 i toget i år. Vi vil gjerne ha 
mange elever med oss når vi går så tidlig. Det er ikke obligatorisk og det trengs ikke permisjon dersom 
man ikke skal delta 17. mai. 18. mai er en vanlig skoledag i år. Hvis vi får stort oppmøte den 17. så 
tenker vi å ha 18. mai som en fin skoledag kl. 11-14 med leker, pølsesalg og overraskelse m.m. 
Forslag fra noen foreldre om å selge kaker da til finansiering av Rjukan-turen.  
 
19. september jubileumsdag med fest for elevene på kvelden den 18. september. 

•Elevtall og skolebygg 
Skøyenåsen skal utvides til U9 skole, dvs. ungdomsskole med 9 klasser per trinn. Dagens bygg er 
vernet, så det skal bygges et annet bygg ved siden av. Nybygg er planlagt ferdig til skolestart 2021. 
Dagens bygg blir deretter pusset opp. Fom. Skolestart 2019 må vi ha midlertidige brakker.  

•Foreldreinvolvering 
Informasjon om klassekontaktnettverket som etableres nå blir dekket på neste møte.  

•Operasjon Dagsverk vs. egen innsamlingsaksjon for Skøyenåsen skole. Hvorfor deltar ikke 
skolen i OD? 



Elevrådet kan være medlem av elevorganisasjonen, det er ikke elevrådet her. Det er blitt bygd opp et 
samarbeid med Kambodsjaprosjektet. De som driver barnehjemmet kommer til skolen og presenterer 
prosjektet. Vi føler vi får nær relasjon til barnehjemmet i Kambodsja. Vi får regnskap tilsendt for de 
pengene vi har samlet inn.   

2. Organisering av FAU i arbeidsgrupper 
Info-gruppe 
FAU skaffe til veie informasjon.  
Pandula, Tonje, Thomas, Berit,  
 
Skolebygg-gruppe 
FAU-leder presenterte tenkte oppgaver i forhold til å bringe informasjon fra byggekomite inn i FAU. 
Linn, Kjetil, Jannicke, Alf Isak 
 
Nærmiljøgruppe 
Ta kontakt med Salto, politiet og dagravn-koordinator. 
Elin, Sissel 

3.Valg av representanter til Driftstyret 

Linn, Anette 
Vara: Ove, Elin, Jannicke   

4.Neste møte 
4. juni kl. 19.00  

5.Eventuelt 

Aksjonsliste 
FAU-leder oppdaterer listen på skolens hjemmeside med alle navn på representanter og FAU-vara. 
FAU-styret sørger for lister med telefonnumre til representantene. 
FAU-styret diskuterer når FAU-representanter skal velges og når over lappingsmøtet skal være og 
presenterer dette. 
FAU-leder etablerer et årshjul for FAU. 
FAU-styret følger opp valg av representanter for neste år fra de klasser som ikke foretok valget på 
foreldremøtet som var tidligere i mars. 

 


