
 

 

Referat FAU-møte 13.09.2018 
 

1) Godkjenning av innkalling og dagsorden 

• Innkalling og dagsorden ble godkjent 
 

2) Godkjenning av referat 

• Referat fra forrige møte ble godkjent 

3) Navnerunde (sirkuleres) 

4) Rektors punkt 

• Takk til alle som har sagt ja til å være FAU-representanter! 

• Er godt i gang med et nytt skoleår. Skjer mye med ungene over sommeren.  

• Foreldremøter har vært gjennomført i alle klasser. I fjor arrangerte FAU temakveld med 
Barnevakten, som var veldig vellykket. Skolen har inngått samarbeid med barnevakten.no 
om felles foreldremøte for foreldre og barn i 5. klasse om nettvett.  

• 2. klasse: Ekstra foreldremøte med den digitale verden som bakteppe, ettersom det er på 
denne alderen mange tar sine første steg inn i den digitale verden.  

• Den nye lærernormen gjeldende fra 1/8-18 sier at lærertettheten på 1.-4. trinn skal være 
16 barn per lærer, 21 barn per lærer i 5.-7. trinn.  Det har Trasop allerede. Den nye 
normen innebærer ikke at det til enhver tid kun skal være 16/21 barn i klasserommet. I 
praksis løses dette vi at det noen ganger er grupper, noen ganger deles klassen i 2 andre 
ganger er det 2 lærere i klassen. Håper at normen følges opp med bevillinger  

• Alle lærerne er i gang med utviklingssamtaler. Foretrekker å ha det tidlig på høsten med 
fokus på hvor går vi videre. Skriftlig vurderinger er ikke lenger et krav, ønske om at skolen 
prøver ut forskjellige måte å gi tilbakemelding på. Trasop har en ekstra elevsamtale.  

• Den nasjonale hodeluskampanjen er nettopp gjennomført. Hadde håpet på noe høyere 
svarprosent. Ønsker at FAU minner klassene på dette, det er lus på Trasop skole. Tanken 
bak felles kampanje er at alle skal sjekke samtidig, så blir vi kanskje kvitt det.  

• L-bygget har endelig fått nytt tak med isolasjon!! Bygget er fra 1958 og bærer preg av å 
ha blitt satt opp raskt. Har vært en lang prosess for å få det nye taket på plass. Det graves 
nå på utsiden av bygget for å isolere. Skal få varmekabler i 4 av 6 klasserom. Håper at 
ventilasjonen skal fungere bedre som følge av dette. Forhåpentligvis kommer 
varmekabler på plass i  2 to siste rommene nest år.  

• Luftmåling: Det ble satt opp 10-11 målere av bymiljøetaten rundt omkring skolen 
tidligere i år. Skolen fikk beskjed i vår om at det er god luftkvalitet. Kan være tider på 
døgnet hvor det er mer eksos, men det er langt under anbefalte grenser. Kan derfor 
fortsatt bruke uteområdene.  

• Mobil skal ligge avslått i sekken. Håper at foreldrene respekterer mobilforbudet, når barn 
observeres med mobil er det ofte i forbindelse med at foreldrene tar kontakt. En av FAU-
representantene hadde mottatt en mail om at det ved en anledning var blitt brukt mobil 
til fotografering i jentegarderoben på syvende trinn i fjor. Saken ble meldt inn til skolen, 
men vedkommende som sendte inn savner tilbakemelding. Rektor sjekker opp hva som 
har skjedd. Det er viktig å ta tak i de enkelttilfellene som kommer, og det er også viktig å 
gi beskjed til skolen om man hører om slike tilfeller. 
På bakgrunn av dette ble det stilt spørsmål om dagens forbud er godt nok. Rektor sjekker 
med andre skoler hvordan de gjør det og melder tilbake på neste FAU-møte. 
 



 

 

• Trafikksituasjonen: De er ferdige med gravearbeidet! Rektor har vært i kontakt med 
entreprenøren og bedt om at det settes opp flere skilt, dette kommer de tilbake til. Ble 
purret opp senest i dag. Tok lang tid før plastposene over skiltene ble fjernet, men de er 
borte nå. Politiet har gjort noen raid med fartskontroller, håper de gjør flere.  

• Liste over FAU-representanter ligger på skolens hjemmeside. Rektor har sjekket med 
juridisk avdeling i utdanningsetaten og det er ikke noe problem å legge ut navnelisten der 
i forhold til den nye personvernforordningen.  
 
Det ble en del diskusjon rundt dette punktet på møtet og det ble gjort avveiinger mellom 
behov for å gjøre FAU-representantene kjent og om det er behov for å gjøre dette på 
skolens hjemmeside som er tilgjengelig for alle eller om det finnes andre kanaler. 
Konklusjonen ble at det er kun navn på FAU-representant og klasse som legges ut, og 
ikke mailadresse i tillegg slik det er i dag. I tillegg bør det være en del av rutinen ved valg 
av representanter at det opplyses om at navn og klasse vil bli lagt ut på skolens 
hjemmeside.  

 
 
5) FAU styret 

• Styret har konstituert seg selv:  
Geir Skoglund Sagvolden - leder 
Christin Sunde – kasserer 
Annette Grymyr – sekretær 
Dag Hoelseth – FB - ansvarlig 
Kristian Sunde – styremedlem 
 

• Økonomistatus – utsettes til neste møte grunnet sykdom 
 

• FB gruppen "FAU Trasop Skole INTERN" – oppfordrer alle som har fått invitasjon om å bli 
medlem. Er kanal for å finne informasjon og erfaringsoverføring mellom trinnene. Ta 
kontakt med Geir dersom dere har problemer med å logge inn.  

 
6) Årshjul – møteplan 

• Møteplan for skoleåret: 22/11,  28/2 og  23/5 

• Må få de ulike gruppene i gang slik at aktivitetene kommer i gang.  
 
7) Rapport fra undergrupper 
a) Gå-grupper (1. klasse representanter) 

• Etablering av gågrupper er noe som gjøres i mai. En stor fordel om gruppene er på plass i 
forkant av førskoledagene i mai.  

b) Sikkerhet langs skolevei/veikomite (2.kl. representanter) 

• Opptil gruppene hvordan man løser det med sikkerhet langs veiene. 2. klassene 
diskuterer hvordan de kan gjøre tiltak for de minste, 6. klasse tar ansvar for tiltak for 
syklistene 

c) Skolemiljøutvalg (2. klasse representanter).  

• Se eget punkt 
d) Åpen Kveld (3.kl. Representanter) 

• Første kveld er 27. september, er erfaringsmessig mange barn som kommer.  
FAU representantene på trinnene 2-5 har ansvaret for å skaffe vakter fra sine klasser.  
3. kl har ansvaret for arrangementet 

• 3A tar ansvaret for første kveld samt å administrere vaktlistene 
 



 

 

e) 17.mai (4. klasse representanter) 

• Tar møte litt senere i høst for å finne ut hvordan de skal gjøre dette 
f) Temakveld (5. klasse representanter) 

• Er åpne for innspill om nye temaer, hadde barnevakten i fjor, er nå i tillegg eget tiltak for 
2. og 5. klasser 

g) Trafikk/Natteravn (6. klasse representanter) 

• Det har kommet et initiativ og dermed ønske om å finne en blant foreldrene som vil være 
natteravnskoordinator. Natteravnene er et samarbeid mellom Trasop, Oppsal, Godlia. En 
forelder i 6B har påtatt seg ansvaret for å koordinere på vegne av Trasop. Hun tar kontakt 
med FAU-representantene i 5.-7. klasse for å få på plass vakter.  
Øvrige 6.klasserepresentanter blir enige seg imellom hvem som skal ta ansvar for 
trafikkinitiativet, med fokus på sykkel.  

h) Skoledisco - (7. klasse representanter) 

• 7C – koordinerer. Har fått mange representanter. 

• Vanskeligere å nekte 6. og 7. klasse å gå ut og inn enn på Åpen kveld. Opplyses om på 
invitasjonen at FAU har kontroll inne, men ikke ute.  

 
Ansvar for at arbeidet i undergruppene kommer i gang: 1A, 2B, 3C, 4D, 5A, 6B, 7C 
 
8) Valg av en representant til Driftsstyret og 2 vararepresentanter 
 
Driftsstyret er skolens øverste organ. 

Representant:  Geir Sagvolden 
Vara:   Annette Grymyr 
Vara:  Mona Fossum  

9) Oppnevnelse av 2 representanter til Skolemiljøutvalget 
 
2. kl FAU medlemmer nominerer to representanter til skolemljøutvalget. De som stiller for 
inneværende skoleår er:  
Maria Hasle Sørensen  
Lars Laate 
 
10) Retningslinjer for Facebook sider ved Trasop skole 
  
FAU har mottatt forslag om å klargjøre retningslinjer for klassenes facebook sider. Er rapport om 
problemer på enkelte sider. Utsendt forslag ble vedtatt (ligger vedlagt referat og publiseres på FAUs 
facebookside.  
 
11) Eventuelt 
Ingen saker. 
 

Neste møte: 22/11 kl. 19 
  



 

 

Rolle Relasjon 
Tilstede 

13/9 

FAU 1A X 

FAUVA 1C X 

FAU 1D X 

FAU 2A X 

FAU 2B X 

FAU 2C X 

FAU 2D X 

FAU 3A X 

FAUVA 3B X 

FAU 3C X 

FAUVA 3D X 

FAU 4A X 

FAU 4B X 

FAU 4C X 

FAU 4D X 

FAU 5A X 

FAU 5B X 

FAU 5C X 

FAUVA 5D X 

FAU 6A X 

FAU 6B X 

FAU 6C X 

FAU 6D X 

FAU 7B X 

FAU 7C X 

 

  



 

 

Retningslinjer for Facebook-grupper 
 

FAU anbefaler følgende retningslinjer for bruk av Facebook-grupper tilhørende klasser og trinn ved 

Trasop Skole og oppfordrer alle klasser som har FB-grupper til å publisere disse på klassenes sider: 

1. Facebook-gruppene bør fortrinnsvis brukes til informasjonsutveksling (f.eks om skolens/klassens 

arrangementer, bursdager, lekser og sosiale aktiviteter). Vurder hvilken annen arena som er egnet 

for eventuelle frustrasjoner og irritasjoner vedrørende skolen og skolemiljøet. 

2. Publisering av bilder i sosiale medier skal alltid være godkjent av den/de som er avbildet. Bilder av 

barn under 15 år skal kun publiseres med aktivt samtykke fra barnets foreldre eller foresatte. 

3. Konflikter bør ikke diskuteres i Facebook-gruppene. FAU oppfordrer til å løse konflikter direkte 

med dem det gjelder eller med kontaktlærer og/eller skolen. 

4. Tenk at gruppen er åpen selv om det kalles en lukket gruppe. Dersom en gruppe har fler enn 20-30 

medlemmer regnes innlegg i gruppen som en offentlig ytring. Tenk at alle barn og foresatte skal 

kunne lese innholdet. 

5. Det kan ikke forventes at alle foresatte er på facebook og/eller er medlem i gruppen. 

Klassekontaktene bør påse at viktig informasjon når ut til alle. 

6. Hver gruppe bør ha en eller flere moderatorer, f.eks klassekontaktene. Moderatorene skal passe 

på at innholdet oppfyller kriteriene ovenfor. Moderatorene har rett til å fjerne innlegg som bryter 

med retningslinjene. 


