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Referat fra FAU-møtet på Trasop skole torsdag 28. mai 2020 
 

Saksliste 
 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

Innkallingen og dagsorden ble godkjent. 

 

2. Godkjenning av referat 

 

Referatet fra forrige møte (21. november 2019) ble godkjent.  

 

3. Navnerunde 

 

25 møtte, så godt som alle klassene var representert. 

 

4. Rektors punkt 

 

Rektor Nina Liholm og skoleinspektør Carine Holt deltok. Rektor tok utgangspunkt i følgende 

PowerPoint-presentasjon: 

 

Avslutning av skoleåret 2020 

 Avslutningen ble annerledes 

 Vi har lagt til rette så godt vi kan med å drifte en skole så normalt som mulig. 

 Det har vært store endringer på skoledagen ganske ofte, men vi har lagt til rette så godt 

vi kan. 

 1.–4. trinn – elevene tilpasset seg ny hverdag. Det har gått over all forventning i skole 

og AKS 

 5.–7. trinn – hatt rulleringsplan og dette har også gått bra 

Erfaringer 

 Både positive og negative 

 Oppstillingsplasser – god start på dagen 

 Små grupper – trygt og godt for elevene, både ute og inne 

 Rutinene  – hygiene – passe på sine egne saker – toalettrutiner – friminutt 

 Bratt læringskurve digitalt (elever og ansatte) 

 AKS – mye aktivitet, lek og moro, elevene har hatt det veldig bra 

 Alle måtte omstille seg, var løsningsorienterte og vi opplevde en dugnadsånd på 

skolen 

 Litt ulik praksis, noen mer digitale i utgangspunktet, ulik praksis på tvers og innad på 

trinn da vi måtte grunnet ny måte å samarbeide på. 

Informasjon fra skolen 

 Neste skoleår – 84 elever på lista, 3 klasser. Deles i 4 grupper 

 Timeplan og nye ringetider 

 Fagfornyelsen 
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 Oppstart høsten forhåpentligvis som normal 

 Oppussing bibliotek – fornyet med maling og rydding 

 Vedlikehold i midtblokka – nye vinduer, nye vasker, gulv og dører. Forhandler om nye 

garderober 

 Ønsker flere sykkelstativ – utsiden av K-bygget 

 Klassekasse – skolen dekker skolemateriell, lisenser, sett med baller osv. Klassekassen 

kan brukes til sosial hygge, klistremerker og eventuelt annet de måtte ønske seg. 

Videre: 

 Besluttet at alt blir digitalt. Førskoledager og avslutninger 

 Er i planleggingsfasen for neste skoleår. 

 Ansatt 3 nye lærere 

 Lærenormen er godt dekket 

 TL – neste skoleår – lek og aktivitet i friminutt 

 Ny sosiallærer 

 4. juni – alle tilbake 

 Venter på smitteveileder 

 Viktigste god avslutning på dette skoleåret for alle 

** 

 

Rektor la til at stilling som ny sosiallærer var utlyst etter at Anne Hallgren hadde bestemt seg 

for å gå av med pensjon til sommeren.  

 

Skolen planla nå for torsdag 4. juni når både skolen og AKS skulle åpnes fullstendig igjen. 

Nærmere informasjon ville komme til uken [dvs. fra tirsdag 2. juni]. Skoleledelsen ventet 

også på ny smitteveileder, som var ventet fredag 29. mai. 

 

5. Diskusjon: Covid-19-tiltak ved Trasop skole, evaluering av hjemmeskole 

 

Rektor ville gjerne høre hva slags erfaringer de foresatte satt med. Kommentarene kan 

oppsummeres som følger: 

 Rep.: Generelt positive erfaringer, imponert over hvordan skolen så raskt omstilte seg. 

 Rep.: Positivt med så mye utetid, godt med frisk luft. Mye god læring utendørs, rektor 

lovet mer uteskole. 

 Rep.: Fint med turer i marka, men langt for barnehageskolebarn å gå når skoleklassene 

tok de nærmeste plassene. Kanskje skoleklassene kunne gå litt lenger? 

 Rep.: Kohortene fungerte fint – godt med mindre grupper, gjerne mer av det! Godt 

klassemiljø, mer ro, føltes godt og trygt for elevene. 

 Rep.: Hjemmeoppgavene i kunst og håndverk og skolekjøkken mest utfordrende, 

kanskje litt unødvendig? 

 Rep.: Åpenbart læringstap – hvordan ta det igjen? Rektor sa det ville bli mer norsk, 

matematikk, engelsk og naturfag de siste ukene. Kartlegging til høsten for å stake ut 

kursen og ta igjen det tapte. 

 Rep.: Litt ujevnt mellom klassene og også mellom trinnene når det gjaldt 

hjemmeoppgaver. Inntrykk av at 4. klassene hadde mest å gjøre sammenlignet med de 

andre klassene.  
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 Rektor: Veldig ulike situasjon hjemme hva angår muligheten til å følge opp. 

 Rektor: Sommerskole utgår. AKS med noen aktiviteter i bydelen. AKS vil følge 

normal åpningstid på Trasop, men stengt som vanlig i juli. 

 Rektor: Leirskolene går som planlagt fra høsten av. 

 Rep.: Nyttig erfaring for foreldrene å lære hvordan elevene fungerte, lærte mer om 

hvor skoen trykket gjennom hjemmeskolen.  

 Rep.: Opplevde det som svært positivt hvordan læreren hadde klart å hjelpe de med 

spesielle behov. 

 Rektor: Generelt så var nok elevene de som hadde tilpasset seg endringene best, hadde 

vært svært flinke. 

 Rektor angående skoleavslutning: Avslutningene vil foregå i klasserommene. Hva 

foreldrene gjør i privat regi må de styre selv innenfor de nasjonale retningslinjene, 

men fint hvis det ikke blir for store forskjeller i tilbud til 7. klassene. 

 

6. Orientering fra FAU-styret 

 

 FAU-leder Geir Skoglund Sagvolden og styremedlem Dag T. Hoelseth går ut av FAU 

og dermed også ut av styret. Margrethe Hasselknippe, Karina Ledermann og Cathrine 

Ude fortsetter. Nytt styrevalg til høsten. 

 Økonomi: Rakk to åpne kvelder før nedstengingen. Mye brus igjen, går ut på dato til 

sommeren.  

Vedtak: FAU vedtok kasserers forslag til avskrivning og disponering av restlager av 

brus. 

 Rundt 70 000 på bok, hvorav halvparten er vedtatt bevilget til pingpongbord og 

benker, men ikke overført. 

 

7. Rapport fra undergrupper 

 

Generelt få aktiviteter siden sist. 

 

a. Gå-grupper (1. klasserepresentanter) 

 

1. klasse-representantene har ansvaret for å sette opp gågrupper før skolestart, men har ennå 

ikke fått klasselister fra skolen. FAU-leder følger det opp med rektor. 

 

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

 

c. Skolemiljøutvalg (2. klasserepresentanter)  

 

d. Åpen kveld (3. klasserepresentanter) 

 

Åpen kveld for hhv. 2.–3. klasse og 4.–5. klasse gikk av stabelen som vanlig. Positive 

erfaringer. Det fungerte godt med to innganger. Godt fokus på brannvern. Godt samarbeid, 

bra teamarbeid. Generelt svært godt oppmøte begge kveldene. Behov for å få inn nytt utstyr til 

Åpen kveld-arrangementene før neste skoleår (det samme gjelder 17. mai). Det er vedtatt 

bevilget 15 000 kr som skal brukes på nevnte arrangementer. Ønske om en mer strukturert 

plan for innkjøp av nytt utstyr, overlates til neste FAU. 
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e. 17. mai (4. klasserepresentanter) 

 

Planleggingsmøte ble avholdt allerede i januar. Kontakt var opprettet med korps og noe 

erfaringsmateriale var mottatt fra fjorårets arrangører. Før nedstengingen og endelig avlysning 

av arrangement gjenstod det å gjennomgå utstyrslaget og opprette kontakt med Godlia skole 

for ev. samarbeid. 

 

Korps og kor veksler på å få overskuddet fra 17. mai-arrangementet. I 2020 var det korpset 

sin tur. Går glipp av både overskuddet samt inntekter fra loppemarked. Koret står generelt 

svakere stilt økonomisk. Diskusjonen om mottaker av overskudd overlates til FAU neste 

skoleår. 

 

f. Temakveld/Åpen kveld (5. klasserepresentanter) 

 

Utgikk. 

 

g. Trafikk/natteravn (6. klasserepresentanter) 

 

Stoppet opp under koronatiden. Det jobbes med  erfaringsmaterialet. 

 

h. Skoledisco (7. klasserepresentanter) 

 

Avlyst. 

 

** 

 

Oppfordring til alle FAU-representantene om å se på erfaringsmaterialet og oppdatere hvis 

nødvendig. Skal lastes opp under dokumenter i Facebook-gruppen FAU Trasop skole 

INTERN. 

 

8. Omdisponering av tidligere bevilgning til skolen 

 

På FAU-møtet 23. mai 2019 ble det vedtatt å bevilge kr 35 000 til skolen til utendørs 

pingpongbord og benker i tråd med innspill fra elevråd og rektor. Beløpet er ennå ikke 

overført. 

 

Rektor søkte om å omdisponere noen av disse midlene til bøker/møbler i forbindelse 

medoppussing av biblioteket. 

 

Vedtak: FAU ønsker ikke å omprioritere bevilgningen fra i fjor, siden flertallet mener det ville 

være et uheldig signal å trekke tilbake en bevilgning som er gitt på bakgrunn av innspill fra 

elevrådet. 

 

9. Eventuelt 

 

Intet. 

 


