
Referat fra FAU-møte onsdag 18.05.17 kl 19 
 

 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

Innkalling og dagsorden ble godkjent. 

 

 

2. Godkjenning av referat fra møtet 22.03.17 

 

Referatet ble godkjent.  

 

 

3. Tilstede 

 

Stine Kjærstad (1A og 4D) 

Lina Rosenvinge (1B) 

Cecilie Koppang (1C) 

Geir Sagvolden (2A) 

Ole Andreas Valnes (2A) 

Øyvind Enggrav (2B) 

Eivind Meltvik (2C) 

Karl Idar Gjerstad (3A) 

Robert Hval Strumann (3C) 

Laila Bye (3C) 

Britt Janne Gjerset (3D) 

Kristina Kvåle (4A) 

Wenche Andrea Andberg (4D) 

Christin Sunde (5A) 

Annette Grymyr (5B) 

Annica Inga-Lill Svebakken Andersson (5C) 

Bente Ytrearne (6A) 

Guri Skuggen (6B) 

Jan Henrik Abelvik (6C) 

Linn Ekdal-Gomes (7A) 

Gunhild Lurås (7B) 

Klaus Anders Karlson (7C) 

 

Nyvalgte representanter: 

Katrine Reine 

Ingeborg Seleg 

Mona Fossum 

Silje Karoliussen 

Ingar Slette 

Rakel Korsvold 

 

 

 

4. Rektors punkt 

 

Tusen takk til de som går ut av FAU. Velkommen til nye representanter. Foreldre-hjem-samarbeidet er 

veldig viktig for Trasop skole. 

 

Det var en flott 17. mai-feiring med stor stemning og flott flaggborg. Det var luksus å gå som nr 7 i 

toget. 17. maitoget i Olso har blitt enormt stort. Skolen opplevde at det var en riktig avgjørelse å la 



elevene gå i tog først fra tredje klasse. Å gå i tog er slitsomt, med mye venting, mye folk og langt å gå. 

Godlia innførte i fjor at elever begynner å gå i tog først i tredje klasse, men på grunn av 50-årsjubileet i 

år, fikk alle elever gå.  

 

Ny skolepatrulje er godkjent. Elever i sjette klasse som ville være med i skolepatruljen skrev søknader 

og ble plukket ut på bakgrunn av disse. De har fått god opplæring, og måtte gjennomgå en praktisk 

prøve og en muntlig teoriprøve før de ble godkjent av Bymiljøetaten.  

 

Det ble gjennomført sykkelprøve for 5. trinn i forrige uke. Regelverket er endret slik at skolen ikke 

lenger avgjør hvem som sykler. Skolen og FAU anbefaler likevel å vente til sykkelprøve er tatt i 5. 

klasse før ungene sykler til skolen. Rektor er av den oppfatning at regler for sykling burde vært lokalt 

bestemt, da trafikksituasjonen varierer fra område til område. Det observeres stadig av skolen og 

foreldre at Trasop-elever sykler uten hjelm både på vanlige sykler og sparkesykler, og at trafikkfarlige 

situasjoner oppstår rundt syklende elever. Rektor ønsker at FAU tar opp på høstens foreldremøter at 

det er mye farlig sykling til skolen av yngre Trasop-elever. 

 

Skolen hadde en flott kunstutstilling i forrige uke. Vi er heldige på Trasop som har faglærte kunst- og 

håndverkslærere, noe som ikke er vanlig. Elevene er stolte av å vise arbeidene sine på utstillingen og 

setter pris på at foreldrene kommer. 

 

Trasop har hatt mattedag. Skolen er opptatt av at matte skal være moro og være for alle. Det har også 

vært en engelskdag, som var veldig vellykket. 

 

Det er 112 skolestartere på Trasop til høsten. Det er mange søknader fra elever som tilhører andre 

skoler, særlig områder som nylig ble flyttet til Godlia. Alle som har søkt fra Godlia får plass, samt 

noen fra Tveita. 

 

Alle nye lærere er nå ansatt.  

 

Trasop har en ganske godt økonomisk situasjon ift andre osloskoler. Det blir mer lærerressurser i alle 

klasser til høsten enn noen gang før. Neste skoleår har Trasop bare faglærte lærere og erfarne 

assistenter. 

 

Det har vært gjennomført overgangsprøver for 7. trinn. Den 9. juni skal alle 7. klassinger i området 

(Trasop, Godlia, Østensjø) besøke og få omvisning på Skøyenåsen skole. 

 

Ang. lengden på spisepausen til elevene: Det kommer en del henvendelser fra foreldre om at 

spisepausen er for kort. Rektor opplyste om at alle klasser begynner å spise før tiden, og jo yngre 

elevene er, jo tidligere begynner de. Hun har forhørt seg med alle lærere på skolen, og ingen lærere 

opplever at det settes av for dårlig tid til spising. Men det kom innspill om at en del elever har mat som 

det tar tid å ordne før de kan begynne å spise. Noen glemmer også at de skal begynne å spise og må 

minnes på det.  

 

 

5. Trafikksitusjonen 

 

Aksjon Hellerudveien v/Ole Andreas Valnes presenterte aksjonen for FAU. Situasjonen i 

Hellerudveien beskrives slik: 

- Uoversiktelig 

- Parkerte biler 

- Ikke fortau 

- Trafikkmengde økende, også etter at Brynstunnelen ble gjenåpnet 

- Økt rushtrafikk nord-sør på Tvetenveien, som ble verre etter ombygging av lyskryss og 

sykkelvei overfor Tveitasenteret, gjør at flere bruker Hellerudveien som snarvei. 

- Det kjøres for fort 



- Busser og næringstrafikk (veien brukes som snarvei på ettermiddagen av næringstrafikk) 

 

Aksjonen fokuserer på særlig utsatt strekning av Hellerudveien fra Haugerudveien til Stordamveien. 

Det er ikke ønskelig å forflytte problemene til andre deler av skoleveien, men vil heller ha trafikken 

over på Tvetenveien og Ytre Ringvei. 

 

Målsetninger er: 

- Fortau: iht reguleringsplan kan det bygges fortau på østsiden av Hellerudvn. 

- Gjennomkjøring forbudt 

 

Aksjonsgruppa ønsker at skolen benytter sin innflytelse til å styrke trafikksikkerheten. Ønsker også 

FAUs engasjement. 

 

Se vedlagte presentasjon. 

 

 

6. Rapport fra undergrupper 

 

• 1. klasse – Gågrupper. Gruppen skal spørre skolen om å få liste med høstens førsteklassinger 

for å lage forslag til gågrupper. Man må finne telefonnr til foreldre til førsteklassinger og sette 

opp en ansvarlig pr gågruppe. Informasjon om hva som skal gjøres og erfaringer fra tidligere 

år finnes for øvrig på ny Facebookgruppe for FAU-medlemmer på Trasop – FAU Trasop 

Intern.  

 

• 2. og 6. klasse – Trafikksikkerhet på skolevei. Den årlige vårkampanjen på Trasop 

gjennomføres neste uke. Fokus på sykkel, hjelmer, stoppe biler, mm. Det vil være en lik-og-

del-kampanje for å nå foreldre via Facebook. Fint om dette kan spres til andre FB-klassesider. 

På FAUs FB-side har en forelder skrevet et innlegg om trafikksituasjonen i Vetlandsveien. Det 

er ekstra trafikk i Vetlandsveien nå fordi flere bruker dette som snarvei pga kø i 

Hellerudveien. Og skolens foreldre kjører til skoleporten. Det foreslås å henge opp skilt, slik at 

det ikke kjøres til porten. Det oppfordres å ha som fast punkt på foreldremøter å minne om at 

man ikke skal kjøre til porten. Dette problemet er også stadig oppe i Elev AMG og Elevrådet. 

Gruppa følger med på Aksjon Hellerudveien. Representant fra Aksjonsgruppa Hellerudveien 

ble invitert av FAU for å gi informasjon om arbeidet – se pkt 5 over.  

 

• 3. klasse – Åpen kveld. Datoer for neste års arrangement er booket. Første dato er 14.09, men 

denne bør byttes da gymsalen er opptatt pga loppemarked som arrangeres den helgen. Kontakt 

Dagmar og avtal ny dato. 

 

• 4. klasse – 17. mai. Arrangementet på skolen var vellykket. Det var nok premier, men 

utfordrende å finne et vanntett opplegg for utdeling av premier. Noe av utsyret til lekene må 

erstattes før neste års arrangement, blant annet tau til tautrekking og sekker til sekkeløp. Det 

ble poengtert at 4. klasseforeldre har ansvar for å plukke søppel i den delen av uteområdet 

hvor lekene arrangeres. Erfaring fra i år er at det er behov for minst 3 voksne er på hver post 

til enhver tid. Årets gruppe bes notere tips og sende dokumentasjonen til Geir, som legger ut 

på Facebooksiden (Trasop FAU Intern). Neste års gruppe må ta kontakt med Godlia FAU 

tidlig i høst og bli enige om en ansvarsfordeling. Godlia har meninger om premier, ref referat 

fra forrige FAU-møte.  

 

• 5. klasse – Temakveld. Felles temakveld for Godlia, Oppsal og Trasop ble arrangert 3. mai i 

aulaen på Godlia. Temaet var psykologisk førstehjelp for foreldre; et kurs i regi av 

organisasjonen Voksne for barn. Arrangementet var veldig vellykket mht oppmøte (ca 150-

200 pers.). Det kan være lurt å ha felles arrangement med Godlia og Oppsal også senere. 

 



• 7. klasse – Skoledisko. Datoer for diskoer neste skoleår er 16.11 og 22.03. Det var mange flere 

elever på diskoen i høst enn i vår. Man bør vurdere mer profilering av arrangementet. Det var 

også færre foreldre som ville stille som vakter på våren. Dette skyldes antagelig at 7. klasse 

ikke ville delta, og at foreldrene derfor ikke ville stille. Man bør vurdere om priser skal settes 

opp til høsten. Det lages dokumentasjon med innkjøpslister. 

 

 

7. Eventuelt 

 

Trasop FAU er nå registrert i Brønnøysund (org.nr. 919 068 868). Det vil bli opprettet bankkonto i 

FAUs navn. 

 

Det er mye trafikk i Ytre Ringvei forbi skolen. Tidligere var det politi-aksjoner fra tid til annen, men 

det er en stund siden sist. Det kom innspill om at trafikkgruppa bør fokusere på tiltak i Hellerudveien i 

stedet for å prøve å få satt opp skilt i Vetlandsveien. 

 

 

8. Valg av nytt FAU-styre 

 

Geir Sagvolden og Christin Sunde ble gjenvalgt til styret for skoleåret 2017-18. Anette Grymyr, Stine 

Kjærstad og Ingar Slette ble også valgt inn i styret. 

 

En stor takk til avtroppende styreleder Linn Ekdal-Gomes som går ut av styret etter å ha sittet i flere 

år. 

 

 

9. Neste FAU-møte 

 

Neste møte avholdes 21.09.  

 

 

  



 Vedlegg: Presentasjon av Aksjon Hellerudveien v/Ole Andreas Valnes 

 
 

 

 







 


