
 

 

Referat FAU-møte 24.5.2018 

 
1) Godkjenning av innkalling og dagsorden 

● Innkalling og dagsorden ble godkjent 

2) Godkjenning av referat 

● Referat fra forrige møte ble godkjent 

3) Navnerunde 

● Se vedlegg 

4) Rektors punkt  

● Takk til alle som går ut av FAU. FAU er viktig som skolens samarbeidspartner og for hva 

dere gjør for elvene, som Åpen kveld, 17. mai, temakveld. 

● Skolen har inngått avtale med barnevakten rettet mot 5. klasse. Det innebærer felles 

temakveld for foreldre og barn hvor barnevakten vil undervise elevene mens foreldrene 

hører på, og så blir det diskusjoner i etterkant.  

● Mobbeombudet i Oslo har tatt kontakt med Trasop Skole for deltakelse i workshop med 

fokus på hva foreldre skal tenke på når barna går i 2. klasse og trer inn i nettverdenen.  

● Nyter solrike dager. Lærerne flinke til å legge opp til småturer. 2. klasse skal nå på den 

årlige reisen til Egypt.  

● Har nettopp hatt kunstutstilling- barna er stolte over hva de har laget 

● Har hatt mattedag med mange fornøyde elver som opplevde alternative måter å lære 

matte på 

● Har hatt godkjenning av skolepatrulje – 6. klasse har overtatt ansvaret 

● 5. klasse har gjennomført sykkelprøven. Lærer der blant annet at syklistene skal ta 

hensyn til de gående. Skolen kan ikke selv bestemme når elevene kan få sykle til skolen, 

men Trasop skole og FAU anbefaler at barna ikke sykler før de har gjennomført 

sykkelprøven i 5. klasse.  

● Trafikksituasjonen: Rektor har hørt at de skal være ferdig i august, uten at dette er blitt 

bekreftet.  

● Er godt i gang med forberedelsene til neste år. Har alle lærere på plass, alle er 

fagutdannet. Det begynner 5 nye lærere, alle erfarne. De har nettopp vært på besøk og 

snakket med andre lærere. Plan om at klassene skal bytte lærere etter 3. eller 4. klasse, 

hender avvik fra dette ettersom lærerne går av med pensjon, får barn etc.  

Skolen har god kontroll på økonomien. 

● Årets 5. trinn har ikke fått med seg naturfag og samfunnsfagbøker hjem, da det er 4 

klasser og kun 3 klassesett. Forlagene jobber med nye læreverk, skolen ønsker derfor 

ikke å kjøpe inn bøker som snart blir utdaterte. Bøkene brukes primært kun på skolen og 

deles ut da. Ifølge lærerne på trinnet fungerer dette bra. Det blir det samme for 5. og 6. 

klasse neste år. Vet per nå Ikke noe om når de nye bøkene kommer ut, det avhenger av 

når ny lærerplan vedtas.  

 

5) Rapport fra undergrupper 

● Generelt er det fordelt arbeidsoppgaver ut på de forskjellige trinnene, som listet opp 

under. Er opptil FAU-representantene på de enkelte trinnene å sørge for at disse 

aktivitetene gjennomføres. Avtroppende FAU-representanter er ansvarlige for å 

oppdatere erfaringsmaterialet slik at neste års gjeng kan lære av dette.  



 

 

● Ansvaret for oppgavene er kollektivt, men for å effektivisere igangsettingen av arbeidet 

ønsker FAU styret at følgende klasser tar initiativ til at arbeidet kommer i gang (første 

møte, sette i gang en mailtråd, e.l.): 1A, 2B, 3C, 4D, 5A, 6B, og 7C 

● Datoer for Åpen kveld og Disco neste skoleår er fastsatt 

■ Åpen kveld: 27/9, 8/11, 24/1, 7/3 

■ Skoledisco: 15/11, 14/3 

 

Det er lurt å bruke første foreldremøte til høsten for å sette opp vakter. FAU- 

representantene fra 2-5.  trinn er ansvarlige for å skaffe vakter for Åpen kveld . 6. og 7. 

klasserepresentantene er ansvarlige for å skaffe vakter til skoledisco. 

 

FAU representantene fra 3. og 7. klasse er ansvarlige for gjennomføringen av 

arrangementene og at det blir sendt ut maler for vaktlister i forkant av foreldremøtene 

og satt opp en hovedliste i etterkant. 

 

 

  

● Gå-grupper (1. klasserepresentanter) 

Målsetting å få på plass gruppene før førskoledagene, er blitt satt opp og sendt rektor.  

 

● Sikkerhet langs skolevei/veikomite (2. og 6. klasserepresentanter) 

Er ikke så mye mer å melde, 2. klasse hadde aksjonen sin i høst. Har ikke vært 

gjennomført noe på vårparten.  

 

● Skolemiljøutvalg (2. klasserepresentanter). 

Var møte i dag, prøvde da å lage et årshjul for utvalget for å se på hva som skal gjøres 

gjennom året og dermed lette overgangen fra et år til et annet. Ettersom det kun er 2-3 

møter i året og representantene byttes ut hvert år brukes nå litt mye tid på å komme i 

gang.  

Det fysiske skolemiljøet dekkes av driftsstyret, det psykiske dekkes av skolemiljøutvalget 

hvor det også deltar elever slik at man får et annet perspektiv. Generelt trives elevene 

godt på skolen. Skolemiljøet oppleves som godt og skolen har gode handlingsplaner for 

evt. mobbesaker.  

 

● Åpen Kveld (3.klasserepresentanter) 

Siste kveld ble avholdt i mars. Setter opp datoer på omtrent samme tid. Har en diskusjon 

i styret vedr. innkjøpsrutiner.  

 

● 17. mai (4. klasserepresentanter)  

Gikk greit. Gevinster er en evig problemstilling. Var det mest populære aktiviteten. Måtte 

være kjempestrenge, anbefaler neste års 4. klasse å tenke ut noe lurt, ble mye kø. 

Stempel på hånda fungerte ikke så bra, kanskje man må ha en bok el. Prøvde å justere på 

antall gevinster ved at man måtte være med på 3 aktiviteter for å få gevinst, vanskelig å 

kommunisere ut. Hadde nok premier, har også noe overskudd til neste år som ligger på 

lageret. Bør nok ha flere gevinststasjoner/ flere køer. Kan virke som det er bedre å ha 

gevinster ved hver post.  

Tidspunktet for Borgertoget ble endret veldig sent. Vanligvis begynner aktivitetene etter 

Borgertoget, nå begynte det samtidig.  



 

 

Godlia var i år med å arrangere aktivitetene. Bidro med gaver og stilte med 6 

foreldrevakter. Viktig å følge opp dette samarbeidet til neste år.  

Innspill på møtet  om å revurdere hele sykkelaktiviteten – går hardt utover syklene når 

større barn sykler.  

Kan virke som arrangementet har blitt mer populært, er mye mennesker 

Stasjonene er ikke så veldig godt merket, er vanskelig å finne når man kommer fra 

borgertoget. Var veldig mange mennesker, var ikke så tydelig hvor aktivitetene var. 

Kanskje vaktene kan ha refleksvester slik at det blir mer tydelig hvem som er ansvarlig.  

 

● Temakveld (5. klasserepresentanter)  

Har gjennomført en temakveld med nettvett som tema. Godlia var med på å arrangere. 

Anbefaler å starte planleggingen tidligere slik at det er mer spillerom mht. datoer. Var ca. 

80 som kom. Fått mange gode tilbakemeldinger. Var genialt at ungene hadde hatt om 

det på skolen samme dag. Kan være noe å tenke på mht. planleggingen for neste åres 

temakveld.  

 

● Skoledisco - (7. klasserepresentanter) 

Vellykket arrangement nå i våres. Fungerte bra. Opplevde at det var god rutine på 

arrangementet. Er ikke nødvendig å trekke så mange pølser som på åpen kveld. Følge 

oppskriften fra året før, så går det bra. Mer fokus på snacks og popkorn enn vafler og 

pølser. Paraplydrinker er også populært.  

 

● Omfordeling av arbeidsoppgaver 2./ 6. klasse fra og med neste skoleår: 

Ligger mye ansvar på 2. klasse, mens mindre på 6. klasse ettersom Natteravnene har falt 

bort. 6. klasse tar ansvar for sikkerhet langs skoleveien, 2. klasse har miljøutvalget fom . 

neste skoleår.  

 

● Erfaringsoverføring til neste års FAU representanter 

Alle grupper oppfordres til å oppdatere erfaringsdokumenter.  

FB gruppen FAU Trasop Skole INTERN – nye representanter inviteres inn etter hvert.  

 

6) Valg av neste års FAU styre 

● Geir Sagvolden (4A), Christin Sunde (7A) og Annette Grymyr (7B) fortsetter.  

● Nye styremedlemmer:  

■ Dag Hoelseth 3D 

■ Kristian Sunde 4D 

● Styret konstituerer seg selv på første møtet til høsten.  

 

7) Eventuelt 

● Trafikksikkerhet – foreldre bes oppfordre de barna som sykler til å trille der hvor fortauet 

er smalest. Oppstår lett trafikkfarlige situasjoner.  

● God sommer! 

 

Høstens første møte blir 13. september. 
  



 

 

Til stede på møtet:  

FAU 2017/2018:  

Navn   Rolle Til stede 24/5 
Øverjordet, Gunn 1A FAUVA Ѵ 

Laate, Lars 1B FAU Ѵ 

Haslund, Christian 1C FAU Ѵ 

Helgheim, Jørgen Stav 1D FAU Ѵ 

Kjærstad, Stine 2A FAU Ѵ 

Koppang, Cecilie 2C FAU Ѵ 

Aas, Une Katrine 2D FAU Ѵ 

Sagvolden, Geir Skoglund 3A FAU Ѵ 

Arnesen, Kirsten 3B FAUVA Ѵ 

Slette, Ingar 3D FAU Ѵ 

Nordstrøm, Marianne 4A FAU Ѵ 

Fossum, Mona 4B FAU Ѵ 

Rougthvedt, Dag E. 4C FAUVA Ѵ 

Nerhus, Mari 4D FAU Ѵ 

Kvåle, Kristina 5A FAU Ѵ 

Winnem, Michael 5B FAU Ѵ 

Boon, Christine 5C FAUVA Ѵ 

Johannessen, Birgitte 5D FAUVA Ѵ 

Grymyr, Annette 6B FAU Ѵ 

Karoliussen, Silje Ingeborg Fagerhaug 6C FAU Ѵ 

Skotte, Anne 7B FAU Ѵ 

 

Nye representanter for 2018/2019:  

Navn Rolle Relasjon Til stede 24/5 

Kvalø, Sveinung André FAU 2A Ѵ 

Laate, Lars Lennart Wolfgang Mann FAU 2B Ѵ 

Ali, Amir Saeed FAU 2C Ѵ 

Haukedalen, Merete FAU 3A Ѵ 

Ali, Amir Saeed FAUVA 3B Ѵ 

Bratfos, Martin Pablo Andrés Velasco FAU 3B Ѵ 

Hoelseth, Dag Trygsland FAU 3D Ѵ 

Hallingstad, Olav FAU 4C Ѵ 

Gummesson, Johan Anders FAU 5A Ѵ 

Rougthvedt, Dag Erbo FAUVA 5C Ѵ 

Willumsen, Anniken FAU 6A Ѵ 

Larsen, Terje Jørgen FAU 6C Ѵ 

Kval, Ellen FAU 6D Ѵ 

 

 



 

 

 

 

 

 


