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Referat fra FAU-møtet på Trasop skole torsdag 21. november 2019 
 
Saksliste 
 
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
Innkallingen og dagsorden ble godkjent. 
 
2. Godkjenning av referat 
 
Referat fra forrige møte ble godkjent.  
 
3. Navnerunde (sirkuleres) 
 
Møtt: 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 2D, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C, 4D, 5A, 5B, 5C, 5D, 6A, 6B, 6C, 7A, 
7B, 7C, 7D. 
 
4. Rektors punkt 
 
Rektor Nina Liholm, assisterende rektor Dagmar Slettestøl og undervisningsinspektør Carine 
Holt møtte og holdt en PowerPoint-presentasjon der de snakket ut fra følgende punkter: 
 

• Elevsamtaler 
• Utviklingssamtaler 
• Trivselsundersøkelse og elevundersøkelsen 
• Resultater fra nasjonale prøver 
• Elevrådet og arbeidet med elevmedvirkning 
• Arbeid med fagfornyelsen 
• De siste skoledagene dette semesteret 

 
Se vedlegg. 
 
5. Valg til Driftsstyret 
 
Driftsstyret er skolens øverste organ. FAUs vararepresentant Annette Grymyr ble valgt som 
ny hovedrepresentant for 2 år og vil sitte sammen med FAU-leder Geir Sagvolden som har 1 
år igjen av sin periode. Mona Fossum fortsetter som varerepresentant 1 år til, mens Øystein 
Brenna ble valgt til ny vararepresentant for 2 år. 
 
6. Rapport fra undergrupper 
 
a. Gå-grupper (1. klasserepresentanter) 
 
Undergruppen vil rapportere når gå-gruppene for neste skoleår skal settes opp. 
 
b. Sikkerhet langs skolevei/veikomité (2. klasserepresentanter) 
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FAU-leder refererte fra møte med Godlia FAU der blant annet trafikksituasjonen i 
Vetlandsveien, først og fremst ved Oppsal Arena, ble diskutert. Rehabiliteringsarbeid har ført 
til halvert parkeringsplass og bortfall av snuplass. 
 
Ønske om å sette av elevene litt lenger opp i Vetlandsveien, for eksempel ved Hellerudfaret. 
Tanke om å få til en ny snuplass/rundkjøring ved innkjørselen til Oppsal Arena, noe som 
krever kommunal omregulering, kan ta litt tid. 
 
Trafikkampanje kjøres i desember. Skolen sender ut informasjon sammen med ukeplan. 
 
c. Skolemiljøutvalg (2. klasserepresentanter)  
 
Ingen møter siden sist, venter på innkalling fra rektor. Spørsmål om refleksaksjon, kan 
kanskje koordineres med skolens egen refleksuke? 
 
d. Åpen kveld (3. klasserepresentanter) 
 
Åpen kveld ble arrangert for 2. og 3. klasse 17. oktober. 174 barn elever var til stede. Teamet 
hadde spesiell fokus på brannvern og klasselister. Det viktigste at barna hadde det moro! 24 
vakter var påmeldt i tillegg til backup og alle stilte. Bruk av to innganger. Generell oppfatning 
at det var en positiv opplevelse for alle involverte. 
 
Tilsvarende arrangement for 4. og 5. klasse gikk av stabelen uken etter. Kopierte mye av 
opplegget fra 2. og 3. klasse-kvelden.  Dansing på scenen var populært, må sørge for bedre 
skjerming (noen følte at de var litt for mye «på utstilling»). Kanonballspill i gymsalen 
dominerte vel mye, bør begrenses. Filmbiblioteket bør utbedres. Evaluering for begge 
arrangørene bør skje (per e-post) før vinterferien. 
 
e. 17. mai (4. klasserepresentanter) 
 
Representant for 4D vil innkalle til møte for 4. klassene tidlig i januar for å komme i gang 
med planleggingen. FAU-leder skal sørge for å få oversendt erfaringsdokumenter i god tid. 
Godlia FAU vil også bidra, kontaktinformasjon vil bli utvekslet. 
 
f. Temakveld/Åpen kveld (5. klasserepresentanter) 
 
Temakveld: FAU-leder vil sende kontaktinformasjon. 
 
g. Trafikk/natteravn (6. klasserepresentanter) 
 
Mona Fossum har tatt på seg ansvaret for  å følge opp nattravnene. God rekruttering. 
 
h. Skoledisco (7. klasserepresentanter) 
 
Godt fornøyde elever, 140 (av opp mot 200) stilte. Mange trøtte mot slutten, vurdere å 
avslutte tidligere? Utfordringer med utgåtte pengesedler i kassa. 149 kr i overskudd, mye brus 
til overs.  
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Generelt behov for innkjøp av nytt utstyr. Det er satt av 15 000 kr som skal brukes til nytt 
utstyr til disco- og Åpen kveld-arrangementene. Forslag om å åpne en egen utstyrstråd på 
FAU Trasop Skole INTERN der forslag kan stilles. 
 
--- 
 
Ansvarlig for at arbeidet i undergruppene kommer i gang: 1A, 2B, 3C, 4D, 5A, 6B, 7C. 
 
7. Økonomi – Arrangementer 
 
Økonomistatus etter åpen kveld og skoledisco. Behov for å øke priser på enkelte varer på 
Åpen kveld. Bør gå med et lite overskudd. Man har opp gjennom årene bygget op et 
overskudd som går tilbake til skolen (bibliotek, innkjøp av utstyr til arrangementene, 17. mai 
osv.). Informasjon om justerte priser vil bli sendt ut i god tid før neste arrangement. 
 
8. Orientering – Samarbeid med Godlia FAU 
 
FAU-leder har hatt kontakt med Godlia FAU om tettere samarbeid, jf. også punkt 2 bokstav b. 
E-postadresser for trafikkgruppe videresendes 2. og 6. klasse. 
E-postadresser for temamøte videresendes 5. klasse. 
Respons på samarbeid om 17. mai, jf. også punkt 2 bokstav d. 
Orientering etter felles møte om trafikk 20. november. 
 
9. Diskusjonstema  
 
I og med at skolen tar regningen for leirskole ønsker FAU å utveksle ideer og erfaringer som 
innspill til klassene om hva et eventuelt overskudd i klassekassen kan brukes til (spørsmål om 
både innsparte midler og hva man kan spare til fremover). Ideene kan tas med til diskusjon i 
foreldremøtene på nyåret. 
 
Generelt: Det er klassene selv som bestemmer over innsamlede midler. FAU kan kun komme 
med innspill. Innsamlede penger bør brukes til klassenes beste. Ønske om lavterskel-
arrangementer. Noen kan føle det vanskelig/urettferdig hvis noen klasser har «høye 
ambisjoner»/masse opplegg, mens andre ikke har det. 
 
Noen av klassene har arrangert Halloween-party, klasseturer/overnattingsturer i mindre 
målestokk (gjerne med å få med lærer, må «kjøpes fri»). Annet som ble nevnt var kulturelle 
utflukter, som teater osv. Å sette av noe til avslutningsfest for 7. klasse kan være en idé 
(klassene bestemmer selv nivået). 
 
Innsamlingsmetoder: Lodder, innsamling av flasker, kake-, pølse og/eller boksalg (alle tar 
med en bok man ønsker å selge). 
 
10. Eventuelt 
 
a. Arrangementsinvitasjoner på FB-gruppen FAU Trasop Skole 
 
Enighet om å ikke lenger legge ut invitasjoner til arrangementene (disko og Åpen kveld) på 
åpen FB-side. Det er tilstrekkelig å legge ut invitasjonene på klassenes egne (lukkede) FB-
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sider. Invitasjonene kommer også via app. Arrangementene trenger heller ikke legges ut på 
intern-siden, men tas under «Kunngjøringer». 
 
b. Sykling 
 
Det har vært mye snakk om trafikksituasjonen, men hva med sykling? Syklistene kommer fra 
flere kanter, mer praktisk med flere sykkelparkering. Fortsatt ønske om sykkelparkering også 
ved K-bygget. Forslag om ny sykkelparkering samtidig med ev. ny snuplass i Vetlandsveien.  
 
c. Snø til bekymring 
 
Det blir erfaringsmessig fort smale fortauer med mye snø. Foreldrene oppfordres til å være 
tidligere ute med å melde fra til Bymiljøetaten (Bymelding) slik at snøen kan ryddes. 
 
d. Melkeordning 
 
Ønske om en bedre ordning, ofte feil varer i posene, spesielt sjokolademelk forsvinner lett. 
For enkelt å forsyne seg fra posene. Mulighet for forseglede poser? Oppfordring til skolens 
ledelse om å se på ordningen. 
 
e. Garderobefasiliteter 
 
Spørsmålet ble tatt opp på forrige møte. Ønske om tilbakemelding fra skolens ledelse. 
 
f. Generelt om tilbakemeldinger fra skolens ledelse på saker som tas opp 
 
FAU ønsker at rektor kommenterer refererte spørsmål/forslag på påfølgende møte. 
 
g. Representanter fra Elevrådet 
 
FAU var positiv til forslaget fra rektor om å invitere representanter fra Elevrådet for å høre 
hvilke saker de er opptatt av. 
 
Vedlegg 
 

• Elev- og utviklingssamtaler 
o Vi er nå godt inne i det første semesteret og mye bra og spennende har skjedd 
o Vurderingsarbeid – fokusert på elevmedvirkning og elevens stemme 
o Elevsamtalen. Gode tilbakemeldinger på opplevelsen av å ha fått tid og rom til 

å gjennomføre samtaler med kvalitet. Elev – lærerrelasjon er viktig. De daglige 
samtalene og de formelle elevsamtalen er med på å gi læreren informasjon om 
eleven slik at de opplever å bli sett og hørt, både faglig og sosialt. Alle er snart 
i mål. 

o Mange er også i gang med utviklingssamtaler. En viktig samtale i skole- hjem 
samarbeidet 

• Undersøkelser og kartlegginger 
o På 5.–7. trinn gjennomføres det nå elevundersøkelser. 
o En tilbakemelding fra elevene som går på trygghet, trivsel, undervisning, 

medvirkning, vurdering, tilbakemeldinger fra lærer til elev, mestring, 
motivasjon  og læring. Om et halvt år ny undersøkelse – analyse/tiltak 
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o På 1.–4. trinn gjennomføres det nå trivselsundersøkelse. Den er også digital 
(med øretelefoner ). Trivsel, faglig og sosialt 

o Dette er to viktige undersøkelser for oss. Resultatene analyseres til endring av 
praksis  

• Resultater fra nasjonale prøver 
o Gode resultater mestringsnivå  
o Nivå 1:  13 % i  regning    –     13 % i  engelsk  –    14 % i lesing 
o Nivå 3:   36%  i regning    –      36% i engelsk   –    38% i lesing  
o Gjennomgang på utviklingssamtaler 
o Analysearbeid  
o Lese- og regnegrupper etter jul 

• Elevråd og elevmedvirkning 
o Jevnlige elevrådsmøter  
o Jobber med hva elevmedvirkning ER 
o Deler elevrådet i to [2. til 4. klasse og 5. til 7. klasse] 
o Besøker varaordfører i januar /februar [5. til 7. klasse] 
o Gått gjennom uteregler – elevene etterlyste at voksne opprettholder de samme 

reglene 
o De aller yngste: felles regler felles kampanjer 
o De eldste:  medvirkning faglig og sosialt. Læring og trivsel  
o Stadig full postkasse – mange ønsker 

• Arbeid med Fagfornyelsen 
o De nye læreplanene har kommet og arbeidet vårt er i gang. 
o Lærere i faggrupper skal utarbeide lokale læreplaner 
o Vi forbereder oss på hvordan vi kan legge opp til gode tverrfaglige 

prosjekter/temaarbeid 
o Vi har felles kompetanseheving i både skole og AKS 

• Den siste måneden på Trasop [før jul] 
o Hei-dag. 2. desember – fra elevrådet 
o Kokken på AKS er godt i gang og det er nå i starten en ordning med bufeet 

grunnet mer oversikt over matsvinn samt at det øves på matro. Tester ut. Varmt 
mellommåltid. 

o Nisseleting. 6. desember for 1. trinn. Går fra skolen 7.30 
o Musikal 5. trinn  
o Utviklingssamtaler  
o Juletregang (felles 1.–7. trinn) og kirkegang/alternativ   
o Siste skoledag (20. desember) i Oppsal Arena kl. 09.30 


