
 

 

Referat FAU-møte 23.5.2019 
 

1) Godkjenning av innkalling og dagsorden 

• Innkalling og dagsorden ble godkjent 
 

2) Godkjenning av referat 

• Referat fra forrige møte ble godkjent 

• Referatet legges ut på skolens hjemmeside i etterkant av møtet 
 

3) Navnerunde (sirkuleres) 

• Se oversikt til slutt i referatet 

4) Rektors punkt 

• Har snart vært rektor i snart 4 måneder, begynner å bli litt husvarm 

• Har opplevd mye bra og morsomt, som Kardemommefest i 1. klasse, tur til Egypt med 2. 
klasse, kunstutstilling, 16. mai-tog i nærmiljøet og 17. mai-tog 

• Har opprettet Facebookside for skolen for å vise hva som skjer på skolen og gi et innblikk 
i skolehverdagen 

• Aktivt elevråd med gode ønsker, blant annet musikk i skolegården, som nå er på plass. 
Skal lage godt system fra høsten av slik at alle kan komme med musikkønsker. Har 
gjennomført kartlegging i klassene om hva som gjør en god skole, hva elevene selv, 
lærerne, foresatte og ledelsen kan gjøre 

• Ringetider – de aller yngste har en veldig kort førstetime, med 45 minutter før friminutt 
med kort tid til av- og påkledning. Til neste år kommer Trasop til å starte skoledagen for 
de fleste kl. 8.30. Det vil også bli lagt inn 20 min på timeplanen til spising (flere detaljer i 
vedlegget).  

• AKS – skjer mye til høsten. Skal deles inn i baser, slik at det blir enklere å følge opp elever 
og aktiviteter.  

• Det kommer nye fagplaner fra skoleåret 2020/2021. Er usikre på hvordan det kommer til 
å bli. Kommer til å bruke kommende skoleår til å sette oss inn i planen. Vil tørre å prøve 
noe nytt, ønsker mer uteskole, være mer ute i undervisningen, teste ut nye ting  

• Skole-hjem samarbeid – foreldre er superviktige!  

• Ressurser – Trasop har den lærerdekningen den skal ha, men mangler 2 lærere. Utvider 
med sosiallærerressursers for mellomtrinnet ca. 60% og 40% som miljølærer. Fra neste 
høst får skolen 2 helsesykepleiere.  

• Psykososiale miljøet på skolen  - klassens time skal tilbake på timeplanen hvor man 
jobber med skolemiljø. Trivsel og trygghet viktig forutsetning for læring.  

• Tilbyr leksehjelp for 2.-7. trinn fra høsten 

• Har som mål å få 5-7. klasseelver til å være aktivitetsledere i friminuttene 4 dager i uka 
fra høsten 

 
 
5) Rapport fra undergrupper 
a) Gå-grupper (1. klasserepresentanter) 

• Er laget forslag til gågrupper som er sendt skolen. Må innhente samtykke fra foreldrene 
på førskoledagen om disse gruppene kan deles ut ettersom de inneholder navn og 
telefonnummer. Bør sendes ut så fort som mulig når dette er klart for å være klare til 
høsten 
 



 

 

b) Sikkerhet langs skolevei/veikomite (2.klasserepresentanter) 

• Hjertesone – kan plukkes opp til høsten. Var ønske fra tidligere rektor å utsette til 
arbeidene langs veien var ferdig.  
 

c) Skolemiljøutvalg (2. klasserepresentanter)  

• Har vært to møter. Har gått igjennom trivselsundersøkelsen på skolen, var veldig mye 
positivt. 90% gledet seg til å gå på skolen. Siste møte kommer i juni.  

 
d) Åpen Kveld (3.klasserepresentanter) 

• Gikk greit siste gang.  Alle elever ble krysset inn og ut, sikrer kontroll over alle som er til 
stede 

• Brannsikkerhet: Bør være klart hvem som har ansvaret når alarmen går, bør også kjøpes 
inn vester til de voksne som er vakter. Bør klart fremgå i instruksen hvor elevene skal 
samles i tilfelle evakuering. Instruks må gjennomgås i forkant av arrangementene.  

• Savnet halal-pølser på de siste to kveldene. (Halalpølser er merket med halal, 
kyllingpølser er ikke nødvendigvis halal.)  

• Viktig å komme i gang tidlig på skoleåret med å få tak i foreldrevakter, kom litt sent i 
gang inneværende skoleår.  

• 3. klasserepresentantene må oppdatere erfaringsdokumentene ettersom det er 
gjennomført store endringer i arrangementet inneværende år.  
 

e) 17.mai (4. klasserepresentanter) 

• Første år uten utdeling av premier. Var mindre kaotisk, var også lettere å administrere.  

• Noen barn ble skuffet over manglende premier. Mange barn var med på leker likevel.  

• Kan være et alternativ at FAU kjøper inn godteri som premier. Må sjekke om det er en 
avtale med korps/ kor at det ikke skal være spiselige premier. Utfordringen i fjor var 
utdeling av lekene. Nå ble det mer fokus på lekene og var god stemning.  

• Etter hvert vil elevene vite at det ikke premier og vil være forberedt i forkant  

• Trenger nye erteposer (kan elevene sy i formingstimene?) og nye blikkbokser 
 

f) Temakveld (5. klasserepresentanter) 

• Ble arrangert for Trasop, Godlia og Oppsal og temaet var Nærmiljøet. Hadde 4 forskjellige 
foredrag – politiet (Manglerud politistasjon), Salto (byorganisering av forebyggende 
aktiviteter), uteseksjonen og natteravn i bydelen  

• Innholdet var relevant, foredragsholderne hadde god oversikt over vår bydel, var 
mulighet til å stille spørsmål i etterkant av foredragene.  

• Er lite hasj og vold sammenlignet med andre bydeler. Det som har vært av uro har 
stoppet nå, var veldig få som sto for dette.  

• Alle var opptatt av samarbeid med foreldre (kontaktinformasjon er lagt ut på FAUs FB-
sider) 

• Var ca. 130 som kom, omtrent likt fordel mellom skolene, slet litt med å finne lokaler, 
endte med Bøler kirke. Lokalet og det tekniske fungerte godt. Er sikkert noe som kan 
gjentas med samme tematikk.  

• Samarbeidet med Godlia og Oppsal fungerte veldig bra. Godlia har flere temakvelder ila. 
året, er også interessert i å arrangere en felles temakveld til per år. Anbefales å ta tidlig 
kontakt med de andre skolene.  
 

g) Trafikk (sykkel) /Natteravn (6. klasserepresentanter) 

• Natteravn: Viktig å få lister tidlig for å sikre nok vakter til de ulike kveldene. Er mye 
lettere å fylle opp vaktlister på foreldremøtene.  



 

 

• Trafikk: Har ikke vært gjennomført tiltak siden forrige FAU-møte. Er behov for å 
gjenoppfriske oppfordringer for trygg ferdsel.  

• Forslag til neste års representanter:  
o Kan man ta kontakt med Abildsø skole for å høre om erfaringer fra dem rundt 

etablering av lengre 30-sone? 
o Er det mulig å få skolen til etablere sykkelparkering på baksiden av skolen, mot 

Vetlandsveien ettersom mange elever kommer den veien?  
 

 h) Skoledisco - (7. klasserepresentanter) 

• Gikk veldig bra, var veldig artig å være vakt. Var litt færre barn enn sist. Droppet pølser 
også denne gang.  

• Ønske om glutenfrie kjeks (hadde kun med gluten).  
 
Alle avtroppende representanter bes oppdatere erfaringsdokumentene slik at disse er klare til neste 
år.  
 
Anbefaler at alle nye representanter setter seg inn i erfaringsdokumentene som ligger på FAUs 
interne FB-sider.  
 
Liste over neste års FAU-representanter legges ut på FAUs interne FB-sider.  
 
6) Bevilgning 

• Det ble vedtatt på forrige møte å dele ut 50.000 kr av FAUs midler.  

• Vedtak: Bevilge 35.000 kr til skolen til ping-pong-bord og benker. Innspill om at benker 
kan være et formingsprosjekt, kan evt. kjøpes rimelig på fengsler der dette lages.  
15.000 kr bevilges til nytt utstyr til 17. mai og Åpen kveld.  

 
 
7) Eventuelt 

• Det var spørsmål fra rektor om dagens skolemelkordning med begrenset utvalg skal 
videreføres eller om utvalget skal utvides.  

• Viktig at det sikres at allergier hensyntas  

• Vedtak: FAU finner det ikke riktig at vi skal sette begrensninger for hva foreldre skal kjøpe 
til sine barn og ønsker derfor at hele tilbudet til Skolelyst blir tilgjengelig.  

 
 

Neste møte:  
Møteplan for neste år er ennå ikke satt, men antar omtrent samme tidspunkter som i 
inneværende skoleår. Første møte blir i etterkant av foreldremøtene er gjennomført slik at 
1. klasserepresentanter er valgt, anslagsvis midten av september.  
 

  



 

 

Til stede på møtet:  

Rolle Klasse 
Til stede 
23/5 

FAU 1A X 

FAUVA 1C X 

FAU 1D X 

FAU 2B X 

FAU 2C X 

FAU 2D X 

FAUVA 3B X 

FAU 3C X 

FAU 3D X 

FAU 4A X 

FAUVA 4B X 

FAU 4C X 

FAUVA 4C X 

FAUVA 4D X 

FAU 5A X 

FAU 5B X 

FAU 5C X 

FAU 5D X 

FAU 6B X 

FAUVA 6C X 

FAU 6D X 

FAUVA 7A X 

FAU 7B X 

FAU 7C X 
 

I tillegg møtte enkelte representanter for neste års FAU.   



 

 

Rektors presentasjon 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


