
Referat fra FAU-møte 16.01.2018 
 
12 klasser var representert:  
Berit Hatten 10D, Ann-Kristin Volla 8 G, Jon Flakstad, 8D, Elin Evang 9 F, Kristin Gjøvaag 10B, Alf Isak 
Nodeli 8C, Sissel Finstad 9E, Pandula Bandhusena 8B (vare for Siri P), Thomas Andersen 8E, Anette 
Bjørnbom 9C, Jannicke Krogh 9A, Siri Kjelstad 10 A, Sissel Finstad 9E 
 
Referent: Kristin Gjøvaag 
 

DAGSORDEN 
1. Informasjon fra rektor. 

Strategisk plan  
Rektor informerte kort om fem hovedområder som det jobbes med og som er en del 
av den strategiske planen. Planen legges ut på skolens nettside når den er klar: 

 Digital utvikling – skolen jobber med å få på plass flere bærbare maskiner. Det 
vurderes om det er behov for 1:1 dekning da undervisningen stadig blir mer 
digital. 

 Lese og skrivekompetanse – hva skal forventes av elevene når de går ut av 10. 
trinne? Det legges større vekt på fagtekster og lesekompetanse mht 
sakprosatekster. Dette legges inn i de nye planene. 

 Nye lærerplaner kommer i 2020 og i forkant av dette jobbes det med å få til mer 
enhetlig tankegang blant lærerne på trinnet. Hva, når og hvordan. Årsplanene 
ligger på its learning, men et fåtall av foreldrene er inne her. Årsplanene skal 
derfor sendes ut til foreldrene.  

 Det jobbes for å få en mer elevtilpasset undervisning; både for de som trenger 
mer utfordringer og de som trenger mer assistanse.  

 Foreldreinvolvering. Skolen ønsker at foreldrene er involvert og har nylig 
arrangert nettverksmøte med klassekontaktene for å diskutere aktiviteter ol.  
 
Budsjettet vedtas 31/1. Den nye ressursfordelingen vil slå positivt ut for 
Skøyenåsen skole med et noe høyere budsjett for 2018.  

 
Elevtallsutvikling 
Det blir stadig flere elever på skolen og skolen må bygges ut. Det er planlagt et 
påbygg som skal være klart høsten 2019. I fremtiden vil det bli 8 paraleller på skolen. 
Fra høsten 2018 er det snakk om 6-7 klasser.  
Skolen er positiv til økt elevmasse. Større skole gir et større og bedre fagmiljø.  
                 

2. Voldsepisode 13.12.2017 
Rektor redegjorde kort for en episode på skolen mellom to elever. Episoden er fulgt 
opp med de involverte i etterkant. Det er mange lærere på inspeksjon i friminuttene 
og rektor mener det er god kontroll på elevene i friminuttene. Rektor viste også til 
elevundersøkelsene som viser at det er høy trivsel på skolen, særlig blant 8. og 9. 
trinn med en svært lav mobbefaktor.  

 
3. Valg av styre 

Leder – Jon Flakstad (8D) 



Sekretær – Alf Isak Nodeli (8C) til og med første FAU-møte til høsten. 
Styremedlem – Ann-Kristin Volla (8G) til og med første FAU-møte til høsten. 
Skolemiljøutvalg-repr, Jannicke Krogh (9A) stiller tom 1. FAU-møte til høsten 
2 Driftstyrerepresentanter, velges 8. mars. 
 
Både FAU-repr og FAU-vara skal ha innkalling og referat fra alle møtene 
Det er mangelfulle e-postlister til fau-representantene og vara. Kristin Gjøvaag kontakter 
kontoret for å få oppdaterte adresser.  
 
MERK: Det er ønske fra FAU om at tidspunktet for valg av representanter endres: 
8. klasse: Velges på første møte i 8. klasse 
9. klasse: På vårens foreldremøte i 8. klasse 
10. klasse: På vårens foreldremøte i 9. klasse 

                
 

4. Dagravning 
Dette punktet flyttes til neste møte, 8. mars. 

 
5. Eventuelt 

a. Informasjon til 8. og 9. trinn om tur neste høsts skoletur: Det er besluttet at 
det ikke blir Polentur i skolens regi. Det jobbes med en todagers tur til Rjukan 
hvor man kombinerer flere fag. Tidspunktet blir i august/september hvor to 
og to klasser reiser sammen. Info om dette blir sendt ut før vinterferien.  
Dersom denne turen blir vellykket, ser skolen for seg at denne erstatter 
Polenturen.  
Det er kommet ønske om at det går ut informasjon til også 8. trinn om at det 
ikke blir Polentur med bakgrunn for beslutningen.  
 

b. Klasselister m foreldrenes tlfnr er gitt til foreldrekontakter som har bedt om 
det. Dette kan fåes ved etterspørsel til kontoret. Rektor ønsker å endre rutine 
slik at det kan deles ut ved skolestart. 
 

c. Tema-møte «Deling av bilder på sosiale medier» for foreldre 31. januar – for 
alle trinn – se skolens kalender på skolens hjemmeside. Det samme kjøres på 
dagen for elevene. 

 
6. Dato for neste møte (samme dato som neste driftstyremøte). 8. mars, kl 1900.  

 
 
16.01.2018 
Kristin Holt Gjøvaag 


