
REFERAT FRA MØTET I FAU TRASOP SKOLE, 10.12.2020 
 

1.Godkjenning av innkalling og dagsorden  

Innstilling: Innkalling og dagsorden godkjennes 

Vedtak: Vedtatt 

2.Godkjenning av referat fra forrige møte 

Innstilling: Referatet godkjennes 

Vedtak: Vedtatt 

3. Navnerunde  

Deltakere på FAU-møte 10.12.20 (Teams) 
 
Til stede: 
Nicolai Rygh 1A, Jørgen Stav Helgheim 1B, Hanne Larsson Pettersen 1C,   
Martin Sommerseth Jaer 1D, Cathrine Ude 2A,  Anette Barbo Løvstad  2B,  Paul Anthony Frontéri 2C, 
Gøril Iversen 3A, Tonje Folkestad 3B, Terje Martinsen 3C, Margrethe hasselknipe 3D, Frida Eidelbrekt 
4A, Robia Khan 4B, Åse Merethe Bakkemyr 4C, Karina Ledermann 4D, Stian Byvold Torsdal 5A, Sara 
Ahmed  5B, Berit Bjørnsen 5C, Ellen Hoogerwerf 5D, Silje Ingeborg Fagerhaug Karoliussen 6A, Sturla 
Bakke 6B, Olav Hallingstad 6C, Thomas Haug 6D, Anne Steen-Utheim 7A, Ozma Mona Jamil 7B 
 
Forfall: 
7C: Petter Davidsen og Klaus A. Karlson (vara) 
7D: Britt Janne Gjerset og Astrid Torjuul (vara) 
 

4.Saker til eventuelt  

Spørsmål ble stilt, svares ut senere i møtet  

3B: Spørsmål om karantenen i 3B og spørsmål og svømmeundervisning 3B 

7A: om alternative løsninger for flere lokaler for å unngå hjemmeskole situasjon igjen, for eksempel 

bruk av Oppsal Arena  

7B: skolemelding: noe har problemer med skolemeldingsappen, er ofte nede og ikke optimal og får 

ikke sett beskjeder i tide. Savner mulighet til å sende den andre foredleren i kopifeltet.  

4.Rektors punkt  

Covid-19/smittevern/smitteoppsporing/ hjemmeskole 

• Korona – gode på smittevern/ smitteoppsporingstemaet finner raskt de som skal i karantene, 

god oversikt  

• Får ikke lov å låne andre lokaler som for eksempel Oppsal arena  

• Hjemmeskole er krevende  

• Kommende uke omorganisere, to voksne inn pr klasse, kun de to voksne, begrenser 

faglærere og vikarer. Samt mer uteskole/ bruke marka. Vil komme beskjed om dette på 

fredag 11.12. (dette blir bakpå info siden info på skolemelding 11.12/ uke 51?) 



• Leksehjelp 4-7 den siste uken er kuttet for å få til dette.  (dette blir bakpå info siden info på 

skolemelding 11.12/ uke 51?) 

Skolens fokus 

• Denne høsten har vi en visjon, vi jobber etter Raushet, Robusthet og Respekt. Alle skal lære 

og alle skal mestre.  

• Ny lærerplan, og ny forskning på elever og barns psykosene miljø- paradigmeskifte på gang.  

• Hva er bra ved Trasop, hvorfor er det bra? Hva bør blir bedre? Vi staker ut en ny kurs.  

• Læringsmiljø og klassemiljø i fokus. 

• LK20. Periodeplaner. 1-4 tok det veldig kjapt.  

• Dette er nytt for alle, krever mer samarbeid på tvers, men lærerne synes det er veldig gøy.  

• Tatt i bruk uteskole, positiv erfaring med det.  

• Største forbedringer på Trasop skole er å trekke frem elevens stemme og ha mer 

elevmedvirkning. Klassens time er viktig i dette arbeidet. Relasjonsarbeid en del av 

systematisk arbeid for å fange opp elevens stemme.  

• Trasop skole har gode og stabile resultater, men kan forbedre seg. Ha mer ambisjoner på 

elevens vegne. Læring og trivsel henger veldig sammen.  

• Elevundersøkelsen – inn i skoleportalen, der ligger resultatet på off prøver og tidligere 

undersøkelser.  

• Resultatet på elevundersøkelse og trivselsundersøkelse kommer etter hvert.  

Digital kompetanse / iPad/nettbrett 

• Alle skoler skal ha 1-1 dekning på pc/ipad til hver elev, holder på med plan for dette og sette 

av midler til innkjøp av dette.  

• Vi har bestemt oss for å være 50% digitalt og 50%håndskrift. Vi ønsker en god balanse på det.  

• Vi ønsker foreldre med i diskusjon om man skal ha med nettbrett / pc hjem, type verktøy og 

ulik for trinn, oppbevaringer og forskninger etc.  

• Ønsker FAU med i dette arbeidet.  

Utfordringer / info fra politiet  

Skolen har slitt med hærverk på kvelder, ettermiddag og helger. Ønsker å ta opp løsninger med FAU, 

kan foreldre ta seg en tur bort.  

• Info fra politiet: En del negativ aktivitet ved Oppsal, Trasop og Godlia. Forsøpling, hærverk.  

• Skolen vurderer belysning i mørke kroker.  

• Info fra foreldre at en mann som bor i Markatunet skremmer unger, «jager unger og jakter 

unger.» Skremmende for barna. Rektor har vært i aktuelle klasser for samtale om saken.  

• Politiet uttalt at dette er en vanskelig sak, for barna går på en vei som er på eiendommen til 

vedkommende.  

• Det er fint hvis elevene hvis elevene ikke provoserer mannen og ikke går over den private 

eiendommen.  

• Det kommer mer info om dette i morgen (11.12).  

• Politiet skulle patruljere og følge godt med. Foreldre bes kontakte politiet ved hendelser. (NB 

det er ikke kommet info om dette 11.12) 

Trafikksikkerhet/ trygg skolevei / refleks 



• Bilkjøring til skolen. Det er mørk nå. Ledelsen er ute tidlig. Opplever bilkjøring til skolen, det 

er skummelt – og vi lurer på om vi skal kjøre ut info om dette i felleskap med FAU. Vi ser at 

mange barna ikke bruker refleks på morenen, det er mye trafikk.  

• Planlegger reflekskampanje etter jul.  

Skole hjem samarbeid neste halvår.  

• Vi regner med å være på gult nivå fremover.  

• Vi ønsker å finne på noe med dere foresatte for å styrke samholdet.  

 

5. Spørsmål fra representanter /svar fra rektor:  

Svømming: opplæring fra 4 klasse. I ny lærerplan er det lagt inn kompetansemål på 2 klasse. Blir det 

gjort noe for å legge til rette for dette? 

Svar: Vi må begynne å tenke hvordan vi skal få det til, følge lærerplanene, men strever med tilgang 

på basseng. Må høre med kommunen, og andre skoler. Vi har en praktisk utfordring, men mål om å 

klare det. Mulig vi må ut i naturen, Ulsrudvann/ nøklevann.  

Noen skoler har eget svømmebasseng. Vanskelig å nå målene når man ikke har tilgang til bassern. Er 

noe vi tar opp med kommunen og utdanningsetaten. 

Svar om problemer med skolemelding: skolen erfarer også samme problem, har tatt det opp med 

ikt. Skal sjekke opp mulighet for å sette den andre forelderen på kopi ila morgendagen (11.12).  

Lite kontakt med lærer – ønske om å få tilbakemelding om hvordan mitt barn har det på skolen, vi 

kan ikke lenger gå inn og slå av en kort prat ved henting. Er det mulig å få mer info om barnets trivsel 

fra lærer?  

Svar: Ledelsen har oppfordret lærer til å skrive om dette på ukeplanen/ ukebrev. Det er ulik hva 

barna forteller hjemme, så viktig å få tilbakemelding. Vi tenker at dere bør få skriftlig tilbakemelding 

på de formelle utviklingssamtalene. Det skal vi ta opp med lærere, særlig viktig å få info om faglig og 

sosial utvikling på skolen i denne tiden. 

Markatunet-saken: 4B-repr presiserer at vi skal ikke ha noen heksejakt, men utrygg skolevei for 

elevene. Dette gjelder også flere klasser enn denne på 4 trinn. Barna har i alle år fått lov å gå der, skal 

man gå rundt er veien både utrygg og lang, men nå må de gå rundt pga denne mannen.  

FAU sendte ut et brev da våre 4 kl gikk i 1 kl, så det har vært en sak over tid. Viktig at foresatte vet 

om saken, for det går en del rykter blant barna og også voksne. Og vi må passe på at barna har det 

bra. Tidligere har det vært trafikkgrupper: kan de ikke gå denne snarveien, så må de gå den andre 

utrygge veien uten fortau. Kan FAU se på mulighetene for en trygg skolevei?  

Svar: Trygg og sikker skolevei er viktig, og noe vi vil samarbeid med FAU om. Har forstått at elevene 

har blitt skremte, og at det er rykter. Politiet har sagt vi ikke må blåse det opp, og venter på deres 

tilbakemelding i morgen. Fint om vi får til trafikkvakter fra foreldre i denne mørke tiden.  

Smittesituasjonen. Takk til skolen for rask beskjed ved smitte. Meningsfylt og bra hjemmeskole også 

ved enkeltelever i karantene. Hvordan er det med kohortene på AKS mtp smittevern? Og vurdert 

tidligere juleferie til de som er i karantene?  



Svar: Det har vi ikke lov til, vi er pliktig å gi opplæring, også de to siste dagene. Vedr AKS er det er litt 

ulikt fra 1-4 trinn. På 1-2 klarer de holde det likt som til skolen, men ulikt 3-4 pga færre elever på AKS, 

ute har 3 og 4 vært blandet, men i klassekohort innendørs.  

Svømming: 4 skulle hatt svømming denne uken, men ble satt i karantene. Vil de få tilbake denne?  

Svar: Ja, det er allerede avklart.  

Ipad/ PC: må man ha 50/50, eller 0/100?  

Svar: Det digitale er en av de grunnleggende ferdighetene som elevene skal lære, viktig læring og i 

lærerplanen. Men vi ønsker en blanding så de mestrer begge deler.  

Ros til skolen for mye bedre hjemmeskolen.  

Rektor: jobber stadig med å bli bedre.  

 

6. Runde rundt bordet – status fra klassene  

Ønske fra styret om at man koordinerer trinn-tilbakemeldinger i FAU-møtet i fremtiden.  

1A: ingen spes info å melde 

1B: ingen spes info å dele (mulig jeg misset litt info her) 

1C: får god info i ukesbrev fra lærer, lærer jobber godt med det sosiale i klassen, men savner info om 

eget barn, kunne ønsker mer dialog der.  

1D: komm med klassen går via Facebook, savner menneskelig kontakt / tilbakemelding hvordan 

barnet det på skolen 

2A: inkludering på teams-gripper tatt opp av lærer, facebook gruppe, facebook-gruppe fra lærer med 

deling av bilder en gang i uka, ellers stille/ lite kontakt for hele foreldregruppa 

2B: opplever bra info fra både lærer og skolen, lærer laget fb-gruppe, veldig fint å få innblikk i barnas 

hverdag. 

2C: ingen spes info å dele 

3A: vi har fb side der vi poster ting, og stort der vi møtes nå. Ellers bare små møtepunkter ved 

henting og levering 

3B: synes ikke foresatte/ FAU ikke skal be lærer om å opprette fb-gruppa for bilder etc, lærer er 

under nok press i denne tiden. Litt betenkelig med fb gruppe og deling av bilder av barna. Synes FAU 

det er greit? Det kan vi gjerne ta opp, melder det som sak. 

3C: er det noe, så er ledelsen bra. Klassen har fått ny lærer, vært tøft, og fått ressurslærer. 

3D: klassen har vært en uke i karantene, ble oppfordra om å komme med tilbakemeld til rektor, og 

oppfordrer om det videre til andre med hjemmeskole. Bedre hjemmeskole nå enn forrige runde 

 

4A: ikke noe spes å melde, og lite kontakt med klassen, har sendt melding til lærer og fikk fin samtale, 

opplever at lærer er tilgjengelig. Markatunet-beboeren er en sak for politi og psykiatri, ikke noen 

foreldre eller brl skal ta fatt i. 



4B: Facebook gruppe, men det er stille, men opplever lav terskel å ta opp direkte med lærer og 

ledelsen 

4C: klasen er i karantene, fungerer bra for oss. Vi har 17 mai ansvar i år. Og jeg vil kalle inn når vi vet 

mer, men en heads opp til 4 kl repr. 

4D: klassen er i karantene nå, det går fint. Følger opp sak om skøytebanen. Hatt en del utfordringer i 

klassen, men skolen trådt til og fått inn ressurslærer, og fått tiltak på noen av barna, så viktig å melde 

fra om, skolen setter inn tiltak med en gang. 

5A: ingen ting på klassens fb gruppe, men får god info fra lærer 

5B: lite kontakt på tvers, stille på klassens fb-gruppe, blir mest 1-1 dialog. Hadde vært fint med mer 

tilbakemelding fra skolen på sosialt, men vår lærer er god på å gi info  

5D: vi hadde foreldremøte på teams, det var veldig ålreit, gikk gjennom fra sist FAU møte, fått til 

grupper. Også hatt et mammatreff før alt ble stengt, koselig, anbefales. 

6A: stille og rolig, har hatt foreldremøte i teams, var hyggelig å se litt foreldre. 

6D: foreldremøte på teams, hovedfokus på de sosiale utfordringene og utestenging, bursdag, 

halloween, fint å snakke om det. Ny lærer igjen, men bra fyr som gir mye informasjon. Hyggelig med 

fb gruppe, med vi som foresatte bør ikke be lærer om slik gruppe. 

7A: God dialog i foreldregruppa, Facebook gruppe, det er meldt om lus og skabb, enkeltelever i 

klassen pga idrettslag i karantene. Takk til FAU som la ut melding til oss repr, med copy/paste 

mulighet.   

7B: Vi har gode rutiner, fb gruppe der ting tas opp, og lærer har god kontakt og svarer raskt. 

 

5. Aktiviteter 2021:  

FAU-styret 

• Foresatte har frigjort ressurser siden vi ikke har de vante aktivitetene.  

• Ønsker tiltak på tygg skolevei 

• 6.trinn har ansvar for natteravn og trafikk. Det kan være noe 6.trinn kan se litt på.  

• Herværk på skolen – begynner å bli et problem, også kostbart. Vet ikke om det er lagt opp til 

nattravn opp mot hærverk på skolen. Kan 6.trinn ta ansvar for å lage noe opplegg på det? 

Innspill fra representantene:  

• Natteravn - mulig lagt på is pga korona. Men det er nettopp nå man trenger natteravn.  

• Enig at det er nå det er behov for det, siden ung akt og klubber er stengt. Kunne vi hatt 

grupper på tvers av trinnene? Det er ulike behov 1-7 trinn. Og vanskelig å engasjere folk om 

man får tildelt oppgaver, store oppgaver med både natteravn og hærverk, viktig å kunne 

velge oppgaver selv?  

• Det har vært en koordinator før som har sørget for natteravn, aldri vært problem å få folk til 

å stille. Lurt at vi får i gang dette nå.  

• Styret vært i kontakt med rektor, bilder av hærverket, så vil dele på fb gruppa til FAU og at 

dere deler det på klassens fb-sider 



• Natteravngruppene har fungert veldig greit, men om det er et visst klassetrinn som skal finne 

ut av det?  

• Byggeprosjekt på baksiden av skolen ved steinene ved Oppsal Arena, der skal kommune 

fjerne parkering og lage sykkelvei. 

 


