
 

 

Referat FAU-møte 15.3.2018 

 
1) Godkjenning av innkalling og dagsorden 

● Innkalling og dagsorden ble godkjent 

2) Godkjenning av referat 

● Referat fra forrige møte ble godkjent 

3) Navnerunde 

● Se vedlegg 

4) Rektors punkt  

● God arbeidsøkt mellom vinter- og påskeferien.  

● Foreldreundersøkelsen foregår i disse dager, 12/3 – 15/4. Er en fin mulighet for 

foreldrene til å gi tilbakemelding. 

● Trasop skal arrangere elevrådskonferansen – med temaet Et positivt læringsmiljø. 

● Hadde engelskdag forrige uke, matematikkdag om noen uker. I dag hadde 1. klasse 

Kardemomme by dag. Alle elever har skrevet hver sin invitasjon.  

● 6. klasse har vært igjennom trafikkopplæring, skriftlig søknad om å være med i 

skolepatruljen, jobb tildelt ved loddtrekning. Blir innprentet om at det er en alvorlig jobb. 

● Lyser nå ut ledige stillinger for neste år – skal ha 5 nye lærere. Ikke lett å få tak i, er på vei 

mot lærermangel i Norge generelt. Har fått ansatt 4 erfarne lærere, mangler én.   

● Vet ennå ikke om vi skal ha 3 eller 4 førsteklasser neste år, har selv elever til kun 3 

klasser, men mulig utfordring med plass på Godlia kan gjøre at det blir 4 paralleller, 

avklares i mai. 

● Nytt gulv på toalettet i 6-årsbygget. Legger nå linoleum, er lettere å holde rent enn fliser. 

Det er også lagt nytt gulv på guttetoalettet i Midtblokka.  

● L-blokka bygget i all hast i 1958, midt-blokka i 61, administrasjonsbygget i 62/63. Da 

skolen ble utvidet i 2013 ønsket skolen at de gamle byggene skulle erstattes av nytt bygg, 

men vi fikk K-bygget i stedet. Har nå fått lagt ut nytt tak på L-blokka på anbud, får 

forhåpentligvis nytt tak på plass ila. året. 

● Kartleggingsprøver i de laveste trinnene gjennomføres i disse dager. 

● «Vet du» - konkurransen for 5.-7. klasse starter om ikke så lenge. Trasop skole jobber 

med å gjøre kunnskap kult, derfor ble konkurransen etablert. Kvalifisering 

førstkommende mandag.  

● Luftkvalitet på fotballbanen (Bråten friområde). Bymiljøetaten har satt opp 

måleapparater for NO2 og svevestøv, avventer resultater. Spørsmål om støyskjerming – 

ettersom området ikke er en del av skolens område kan ikke verken skolen eller 

Undervisningsbygg gjøre noe med dette.  

● Mye støy på AKS, oppfordrer barna til å bruke innestemme, åpner mange rom, men på 

Solsikken blir det mye støy, særlig når barna skal ut, spise etc. 300 barn lager støy.  

● Barna sendes ut kl. 8 for at barna skal få luft og for at lærerne skal få klargjort 

klasserommene for undervisningsbruk.  

● Vedtak om økt lærertetthet – finnes ikke nok klasserom til å ha klasser med 16 elever i 

1.-4. klasse og 21 elever i 5.-7. klasse. Trasop skole er allerede mer eller mindre på 

lærernormen i form av ekstra ressurser på trinnet utover kontaktlærer – tar ut grupper 

av elever som trenger ekstra støtte/ utfordringer ol.  

  



 

 

● 5. mai er det klart hvem skal begynne i 1. klasse høsten 2018. Da kan arbeidet med 

gågrupper begynne. Har tidligere delt ut dette på førskoledagen som er mellom 20.- 30. 

mai 

 

5) Orientering om driftsstyrret 

● Morten Hovet orienterer om arbeidet i driftsstyret. 

● Han er i sin 3. periode nå 

● Driftsstyret er nærmeste overordnede til rektor. Er beslutningsorgan, men blander seg 

ikke inn i skolens daglige drift. Skolens ledelse har fått delegert myndighet.  

● Består av 2 foreldrerepresentanter, 2 ansattrepresentanter, 3 eksterne – kommer fra 

bydelsutvalget, fra de politiske partier 

● FAU innstiller foreldrerepresentantene 

● Oppgaver: Overordnet tilsyn med skolen, rektors nærmeste overordnede, vedtar 

budsjetter. Trasop er  en veldrevet skole økonomisk, lite utfordringer med dette. Har 

hatt de største utfordringer mht. inntaksgrenser som flyttes fram og tilbake. 

Høringsorgan for utdanningsetaten. Har uttalerett ved ansettelse av rektor når aktuelt.  

● Er et ledd mellom utdanningsetaten og skolen. Rektor har sekretærfunksjon – legger 

fram saker, kaller inn, skriver protokoll.  

 

6) Rapport fra undergrupper 

● Gå-grupper (1. klasserepresentanter) 

Venter på liste over neste års 1. klassinger 

 

● Sikkerhet langs skolevei/veikomite (2. og 6. klasserepresentanter) 

Var trafikkaksjon i høst, samme dag som Godlia. Alle på Godlia hadde vester – så alle 

foreldre kjørte inn på parkeringsplassen og ikke fram til skolen. Ga ut flyers til dem som 

kjørte inn veien – litt forskjellige reaksjoner på det. Delte ut reflekser.  

Snakket om å ha en aksjon etter jul, det ble det ikke noe av, 6. klasses ansvar. Mulighet 

for å ha en dag med flyers og bevisstgjøring om å ikke kjøre inn til skolen og skape farlige 

situasjoner. Kan evt. ha en sykkelaksjon.  

Bør tas opp på hvert foreldremøte at det ikke skal kjøres til skoleporten.  

 

● Skolemiljøutvalg (2. klasserepresentanter). 

Har hatt et møte med rektor og 2 elever og en engasjert og ivrig politiker. Morsomt å 

høre hvordan elevene opplever skolehverdagen, som i det hele oppleves som bra, selv 

om det er litt småtterier.  

 

● Åpen Kveld (3.klasserepresentanter) 

Er nå ferdig, hadde siste forrige uke. Arrangementene har gått bra. Styret ser på hvordan 

innkjøpsrutinene kan forbedres, siden det er store kontantutlegg for dem som står for 

innkjøp. Det er behov for å kjøpe inn noen nye spill, de vi har er relativt gamle.  

  



 

 

 

● 17. mai (4. klasserepresentanter)  

Har kontroll! Har plan for gevinster og aktiviteter, har fått ryddet lageret, nesten 

ingenting som trengs å kjøpes inn. Skriv sendes ut 10. april. Godlia har meldt seg på, 

kommer til å sette opp Godlia-foreldre også på stasjonene. Har så mye gevinster at vi 

ikke samler inn så mange i år.  

 

● Temakveld (5. klasserepresentanter)  

Er i kontakt med Godlia, har en føler ute mot Oppsal. Mulig tema er Barnevakten med 

nettvett som tema, selv om det ikke er så lenge siden sist det var oppe.  

Barnevakten tilbyr også å komme til skolen og snakke om temaet. Kan være en god 

kombinasjon å ha det både for foreldre og barn. Trenger en diskusjon med skolen og 

rundt økonomien.  

 

● Skoledisco - (7. klasserepresentanter) 

Er i rute med planlegging.  

Skolen distribuerer nå invitasjoner per email 

Trenger vakter!  

 

 

7) Trafikk 

● Orientering om naboaksjoner i skolens nærområde: 

i. Aksjon Hellerudveien 

Var bystyrebehandling forrige uke, har fått gjennomslag for veldig mye.  

1. Fortau skal igangsettes 

2. Bedret skilting, innsnevringer 

3. Utvidet periode for 30-sone ved Trasop skole 

4. Redusert parkering i gata (vurderes) 

5. Bussbom (utredes før sommeren) 

6. Generelt arbeid for redusert trafikk og bedret trafikksikkerhet 

ii. Aksjon Hellerudfaret/Vetlandsveien 

Har vært initiativ fra Nordre Hellerud borettslag, Godliaskogen barnehage, FAU 

ved Godlia og Trasop skole, idrettslagene i Oppsal Arena for å få sperret 

gjennomkjøring i iVetlandsveien/Hellerudfaret. Trafikktelling gjennomført.  

● Begynner å blir ferdig med veiarbeidene i Hellerudveien, barna bør gjøres oppmerksom 

på nytt kjøremønster. 

 

8) Valg av tredje vara til driftsstyret 

● Tredje vararepresentant til driftsstyret valgt: Lars Laate 1b  

 

9) Innmeldte saker 

● Dekket av rektors punkt 

  



 

 

10) Eventuelt 

● Resultat 

Ikke veldig mange poster – 4 åpne kvelder og 1 skoledisco. Dette er inntektsgrunnlaget 

for FAU, viktig at det er kostnadsdekning på arrangementene og at priser justeres ved 

behov. Ikke noe poeng å bygge opp kapital – bør komme barna som går her nå til gode.  

.  

Neste møte er 24/5-18 kl. 19.00 

 

Til stede på møtet:  

 

  Rolle Navn Tilstede 15/3-18 
1B FAU Laate, Lars Ѵ 

1C FAU Haslund, Christian Ѵ 

1D FAU Helgheim, Jørgen Stav Ѵ 

2A FAU Kjærstad, Stine Ѵ 

2B FAU Rosenvinge, Lina Ѵ 

2C FAU Koppang, Cecilie Ѵ 

2D FAU Aas, Une Katrine Ѵ 

3A FAU Sagvolden, Geir Skoglund Ѵ 

3B FAUVA Arnesen, Kirsten Ѵ 

3C FAU Rygh, Nicolai Ѵ 

3D FAU Slette, Ingar Ѵ 

4A FAUVA Korsvold, Rakel Ѵ 

4B FAU Fossum, Mona Ѵ 

4C FAU Bye, Lejla C. Ѵ 

4D FAU Nerhus, Mari Ѵ 

5A FAU Kvåle, Kristina Ѵ 

5B FAU Winnem, Michael Ѵ 

5C FAUVA Boon, Christine Ѵ 

6A FAU Sunde, Christin Ѵ 

6B FAU Grymyr, Annette Ѵ 

6C FAU Karoliussen, Silje Ingeborg Fagerhaug Ѵ 

7C FAU Abelvik, Jan Henrik Ѵ 

 

 

 

 

 


