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Informasjon fra rektor: 

 Eksamen for 10. trinn gjennomført. 
o Skolen har vært fornøyd med oppgavene og alt har stort sett gått bra med 

gjennomføring. Skolen har meldt inn at det eksamenstiden er lang. 

 50 års jubileum: 
o Skolen er fornøyd med deltakelsen i 17. mai toget, og det ble en fin feiring 

18. mai med stafett, grilling og konsert! 

 Utvidelse av Skøyenåsen skole: 
o Rektor gjennomgikk status med orientering fra prosjektleder. Rammen 

diskuteres og det ventes på tilbakemelding. Det skal settes ned en gruppe 
med brukermedvirkning og FAU vil følge saken tett. Hva skal bygget romme 
og hvor skal det plasseres? Det skal stå ferdig 2022 

 Ytringskultur 
o Med bakgrunn i debatten som har vært om ytringskultur blant lærere, har det 

vært en gjennomgang på Skøyenåsen skole som AMU har holdt. 
Konklusjonen var at det er kultur for å komme med ytringer og at det dermed 
ikke har behov for tiltak. Men at det kan oppleves som vanskelig å være 
lærer å skulle uttale seg i media. 

 Foreldreundersøkelsen: 
o Undersøkelsen er gjennomført. 56 % av foreldrene deltok, noe skolen synes 

er lavt. Kort oppsummert: 
o Generelt gode resultater 
o Avviker lite fra fjoråret og i liten grad fra Oslo generelt 
o Mer fornøyd på 8. trinn enn 10. trinn 
o Fornøyd med kontakt med skolen og informasjonen fra skolen 
o Viktig å jobbe videre med klassetrivsel, men også samarbeid med foreldrene. 

Man ser på nye måter å gjennomføre foreldresamtalen på. 
o Noen elever har opplevd negative hendelser, men ikke alltid at skolen vet at 

det har skjedd. Skolen ønsker at de informeres om negative hendelser slik at 
det kan tas tak i. 

 Oppstart høsten 2018: 
o Læring og læringsmiljø 
o Utvikle sosial kompetanse 
o Gode årsplaner i alle fag 
o Innføre skrivetime i norskfaget med flere tilgjengelige lærere 
o Skolen skal være med på et posjekt vedr undervisning på 8. trinn i samarbeid 

med UiO (4 ungdomsskoler er med her: Midtstuen, Øraker, Skøyenåsen og 
Granstangen). Oppfølging spesielt i norsk og matte 

o IKT: Det jobbes med å få flere maskiner på skolen. Ikke mål i seg selv å ha 
1:1 dekning, men å utarbeide en plan på hvordan bruken skal være. 

 
Tilbakemelding fra gruppene: 

 Skolebygg-gruppe: 
o Avventer tilbakemelding fra rektor 

 Nærmiljø: 
o Salto blir invitert til å delta på FAU-møte i høst 



o Natteravnskoordinator har meldt seg og det skal settes opp en plan for 
hvordan gjennomføre natteravningen 

 Infogruppe: 
o Det jobbes videre med å innhente erfaringer fra andre skoler på hvordan 

mobilfri skole oppleves. Gruppen leverer inn et forslag til neste fau-møte 
o Makstid på lekser: Avventer arbeid med dette til mobilfri-skole saken er 

håndtert. 
 
Annet 

 Møtestruktur: 
o Det har vært diskutert om FAU-møter og Driftstyremøtene skal ha ulike 

møtedager. Foreløpig holder vi på nåværende struktur; at de holdes på 
samme tidspunkt. 

 Nyvalg: 
o Noen klasser har allerede valgt representanter for skoleåret 2018/2019. De 

som ikke har gjort dette, skal velge 1 FAU representant og 1 
vararepresentant, samt 1 klassekontakt på første foreldremøte høsten 2018 
 

o H Høst 2018: 
-8. trinn - valg for skoleåret 2018/2019 
-9. trinn - valg for skoleåret 2018/2019 (gjelder de som ikke har gjort dette 
allerede) 
-10. trinn - valg for skoleåret 2018/2019 (gjelder de som ikke har gjort dette 
allerede) 

 
o Vår 2019: 

-8. trinn - valg for skoleåret 2019/2020 
-9. trinn - valg for skoleåret 2019/2020 
 

o Høst 2019 
-8. trinn - valg for skoleåret 2019/2020 
 

o Vår 2020 
-8. trinn - valg for skoleåret 2020/2021 
-9. trinn - valg for skoleåret 2020/2021 
 

 Nytt møte: 
o Foreløpig møtedato er 6. september med forbehold om at det er valgt 

representanter til neste år. Se vedlegg for periode og valgtidspunkt for 
representantene for de ulike trinnene. 

 Eventuelt: 
o Det blir Rjukantur til høsten for 10. klassingene. 2 overnattinger med bredt 

program for å dekke ulike fagfelt. 2 og 2 klasser reiser. Dette blir et 
pilotprosjekt; er det vellykket er planen at dette skal gjennomføres for de 
kommende  10. klassinger også. 

 


