
Referat fra FAU-møte nr 2 14-11-2018 
Skøyenåsen  

 
Tilstede 
 

10A 
Jannicke 
Hummelvoll 
Krogh S St 

10B 
Beate Hoel 
Løken N 

10C 
Anette 
Bjørnbom I 

10D 10E 
Sturle Dahl S 

10F 
Rolf Wiggo 
Sandnes N 

 

9A 
Cathrine 
Huitfeldt 
Whist  S 

9B 
Unni Olsen I 
 

9C 
Gry Susanne 
Lihus 
Hangård 

9D 9E 
Heidi 
Neubeck 
Lorentzen N 

9F 
Lise Eide S 
 

9G 
Gurbinder 
Singh St 

8A 8B 
Lars 
Svanberg 
Jakobsen S 

8C 
Els-Mari 
Weber S 
 

8D 8E 
Hanne 
Huitfeldt St 

8F 
Henriette 
Vigtel I 
 

8G 
Lene Moen I 
 

 
Gruppetilhørighet S= Skolebygg N=Nærmiljø I=Info   St=Styret 
 
REFERENT: Gurbinder 
 
Møteleder: Hanne 
 
DAGSORDEN 

1. Informasjon fra rektor 
2. Informasjon fra Skolebygg-gruppe 
3. Informasjon fra Nærmiljøgruppen 
4. Informasjon fra Infogruppen 
5. Stiftelse av FAU 
6. Neste FAU møte  
7. Eventuelt 

 
 
Referat - fra forrige møte. 
Info fra siste FAU møte.  
Det er lagt ut på skolens side. 
Skal sendes ut oppdatert dokumenter.  

Informasjon fra rektor 

Utbygging og ombygging: Undervisningsbygg venter på avklaringer knyttet til omfanget av rehabiliteringen av 
hovedbygget. Prosjektleder er Jan Tore Brustad i ASA (Avdeling for skoleanlegg).  
Det er bestilt brakker til høsten 2019 for å opprette to midlertidige klasserom, m/møterom, toalett etc.  
Setter opp et nybygg som gjør at man kan legge inn flere tjenester i samme bygg.   
 
Sammensetning av klasser på 8.trinn (ovg.) fra barneskole:  
Det er sendt ut et dokument som forklarer hvordan klassene er sammensatt til foreldre som har barn som skal 
begynne i 8.klase. Brevet ble laget sammen med barneskolene i fjor.  
Ledelsen og sosiallærer på barneskolen samarbeider med ledelse og sosiallærer på ungdomsskolen om 
klassesammensetningen. Målet med samarbeidet er å sette sammen klasser som skal fungere godt sammen 
sosialt og faglig. Det tas hensyn til:  

- At det skal gå elever fra alle avgiverskoler i alle klasser 



- Jevn fordeling i forhold til kjønn  
- Jevn fordeling i forhold til etnisitet 
- Tar også hensyn til spesielt sårbare elever eller elever som har spesielle behov 

De fleste trives i klassene sine når der er blitt kjent. Skolen tar ikke hensyn til elevenes faglige resultater når de 
setter opp klasser.  
 
Hva skal man legge til grunn for klassesammensetting?  
Det er tilfeldig at det er noen klasser som har flere elever som f.eks. har forsert matte og engelsk. Det går 
elever som har forsert i flere av klassene. Forsering i matte og engelske fra barneskolen pågår fra uke 40 til 
påsken. Barneskolene gjennomfører dette på forskjellige måter.   
FAU må informere foreldre og elever om at faglige resultater ikke er avgjørende for hvilken klasse man havner i  
 
Rektor ønsker dialog med FAU for å få innspill på hva man skal ta hensyn til ved klassesammensetning.  
Det kommer 240 elever til neste år. Alle kan ikke komme i klasse med de 30 elevene de helst vil gå sammen 
med.  Etter info fra rektor meldte tre fra FAU seg til å jobbe med dette og vil gi innspill til skolen via FAU, se 
under. 
 
Trygt og godt elevmiljø i forhold til nettbruk: 
Rektorer fra barneskolen og ungdomsskolen samarbeider regelmessig og har diskutert dette   
På 8. trinn er det i høst vært elever som gjør ting på nett som ikke er bra. 
Rektor: Vi må sammen gjøre noe med hvordan elevene oppfører seg på nett med hjelp fra foreldre. 
Foreldre må følge med på barnas mobiler og se på hvilke Apper etc. som er installert.  
 
Apper; det finnes ulike anonyme apper feks Telonym: Det er oppdaget at mange elever har denne og de kan i 
den skrive anonyme meldinger som f.eks. vises i Snap. Anonyme meldinger gjør det lettere å henge ut enkelte 
elever.  
 
Mobbeombudet i Oslo. Kjerstin Owren, har vært inne og tatt opp det å være god elev med elevene på 8.trinn.  
Politiet har vært inne og informert om dette med å legge ting ut på nett. Barn i 8. klasse bruker ord/språk de 
ikke helt forstår. Foreldre må være oppmerksomme på hva barn sier og hva de bruker av apper etc.  
Politiet kan mangle ressurser til å finne ut av hvem som legger ut meldinger, men foresatte må alltid fortelle 
barna at politiet kan finne ut hvem som legger ut meldinger. 
Mange av barna kan passordene til andre i klassen og det er ikke fordelaktig. Det gjør det lettere å sende 
meldinger på vegne av andre.  Skal være foreldremøte på 8 trinn. Foreldre må være med på foreldremøtene og 
holde seg oppdatert på hva barna gjør på mobil og skjerm.  
Skolen jobber med å få ned mobilbruk i friminuttene. Skolen kan ikke låse inn mobil i klasserommene pga 
forsikringskrav etc.  
 
Skole har utfordring med dårlig pc dekning (2 ½ elev pr pc), de jobber med pc / Ipad tilgjengelighet i klassene. I 
språkundervisning brukes digitale verktøy. Nye skoler har 1-1 dekning på digitale verktøy. Dette er skoler som 
bevisst har satset på det eller nye skoler. Det å ha 100% pc dekning krever også vedlikehold av maskiner.  
Man vurderer forskjellige strategier for få til 1 pc pr elev. Noen skole har løst pc-situasjonen  ved frivillig 
foreldrebidrag (ca 1000 kr pr år).  
 
Elevene bruker clarify som verktøy i språkundervisning.  
Skolen har gjennomgått loggen på wifi og ser at det er mye Snap. Skolen har derfor stengt wifi-tilgang til 
elevene   
 
Info til kommende Foreldremøte for 9 trinn: 
Polen og Berlin tur var dyrt og store - og krevende egenbetaling. Skolen har derfor sluttet med dette - vært 
dialog med FAU tidligere.  
Det kommer info på foreldremøte for 10 klassetur til Rjukan. Info nå for 9.trinn og 8.trinn får info til våren. De 
som har vært på tur til Rjukan kommer med gode tilbakemeldinger. 
 
Vinterball: 
Vil bli holdt torsdag 7.feb. Lærere, andre voksne på 10. trinn hjelper til og foreldre fra 9 trinn stiller som vakter. 

- Nei til limousin  



- Nei til dress/kjole bytte for jenter 
- Prøver å nedtone.  

Tidligere har nesten alle fra 10 trinn vært med.  
 
Kikhoste: 
Skolen har hatt 2 tilfeller og det er informasjons plikt fra skolens side til hjemmene. Hvis det er noen spørsmål 
eller man er i en risikogruppe må foreldre selv ta kontakt med fastlege eller helsesøster.  
Hvis barnet hoster så skal man huske å informere fastlegen slik at riktig tester tas. Fastleger tar normalt ikke 
spesifikke tester for å sjekke Kikhoste. Det er noen elever som helsemessig er i risikogruppen.  
  

Informasjon fra Skolebygg-gruppe 

- Det har ikke skjedd noe spesielt. Det vil ikke skje noe spesielt før nærmere januar.  
- Er det noen som kunne jobbe med klassesammensetting? 

- Det er forskjellig erfaring i forhold til opplevelse av “flinkis klassene”  
- Skolen er åpen for innspill i forhold til sammensetning i klassene 
- Siden det er treghet i skolebygg vil denne gruppen vurdere og komme med innspill til skolen 

- Cathrine, Jannicke og Lise melder seg til dette  

Informasjon fra Nærmiljøgruppen 

De som har meld seg: Beathe, Rolf og Heidi.  
Info: 

- Positiv innstilling fra andre skolene om å sette i gang Natteravn 
- Sissel Finstad var kontakt for Skøyenåsen (Natteravn) - behøves en ny. 
- Det kan være behov for dag/natteravn, det har i forbindelse med halloween vært noe hærverk 
- Gruppen må kontakte natteravn ansvarlig - og ta dialog 
- Gruppen må formaliseres og vurder hvordan lister og oppfølging skal skje 

Gruppen må ta dialog med SaLTo som ønsker å komme i kontakt med FAU for å informere.  

Informasjon fra Infogruppen 

Tidligere forslag fra infogruppen var å jobbe med   
 Maks tid for lekser. 

- Forskjellige erfaringer med lekser…  
Nettvett har kommet som tema så forslag at man prioriterer nettvett som arbeidsmål for infogruppen – ble 
besluttet 

Stiftelse av FAU 

Ved jubileums arrangement, så hadde man ikke en økonomi-konto - lånte Vipps av et annet FAU. For få konto 
må det derfor opprettes/registreres en stiftelse for FAU 
Innspill med få endringer i vedtektene.  
 
FAU godkjenner vedtektene og vedtar stiftelse av FAU.  
Styret oppretter bankkonto og Vipps konto.  

Neste FAU møte  

17. januar : 19.00 
4. mars : 19:00 
29. mai : 19:00  
Dette legges også ut på skolens kalender og det sendes ut på e-post.  

Eventuelt:  Husk; info fra/til driftsstyret for fremtidige møter   

Dato: 14.11.2018 


