
Til alle FAU-representanter 

 

Innkalling til møte i Trosterud FAU 
 
Sted: Samlingssalen, Trosterud skole 

Dato: Onsdag 12. oktober 

Tid: 18.30-20.00 
 

Agenda:  

Sak 1/16-17  Velkommen til nytt skoleår  

Sak 2/16-17  Informasjon fra skolens ledelse  

Sak 3/16-17  Valg av leder, nestleder og kasserer til FAU 

Sak 4/16-17 Valg foreldrerepresentanter til Skolemiljøutvalget 

Skolemiljøutvalget (SMU) består av representanter fra elever, foreldre, ansatte, ledelse og 

kommunen. SMU skal bidra til å sikre brukermedvirkning i det lokale arbeidet med å utvikle og sikre 

skole- og læringsmiljø for elevene. Videre kan SMU utøve innflytelse gjennom å være en 

utviklingspartner i skolemiljøarbeidet og bidra til å kvalitetssikre rutiner og prosedyrer. De skal 

medvirke til at skoleledelsen, de tilsatte, elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et 

godt skolemiljø. SMU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet 

 

Sak 5/16-17 Valg vara foreldrerepresentanter til Driftsstyret 

Osloskolene har driftsstyrer bestående av foresatte, elever, ansatte og representanter fra 

bydelsutvalgene og andre eksterne. Driftsstyret er plassert administrativt i linjen mellom direktør for 

Utdanningsetaten og rektor ved den enkelte skole. Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker 

Osloskolen å styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole og 

gi brukerne reell innflytelse på skolens samlede virksomhet. Driftsstyret skal holdes løpende orientert 

om det som har vesentlig betydning for skolemiljøet, bl.a. om hendelser, planer og vedtak. 

 

Sak 6/16-17 Skoleplattform Oslo 

Skoleplattform Oslo er skolens nye IKT-system og en moderne løsning som vil forbedre den digitale 

hverdagen for både lærere, elever og foresatte. Undervisningsinspektør Nils Otto Steen-Utheim 

informerer om løsningen og ønsker innspill til hvordan den digitale kommunikasjonen mellom skole 

og hjem kan bli enda bedre.  

 

Sak 7/16-17  Budsjett for FAU, regnskap  

Sak 8/16-17  Høstens aktiviteter 

FAU har tidligere år arrangert skolestartkafe for foreldrene på 1. trinn og skolestartdisco for elevene.  

Sak 9/16-17  Eventuelt  

 

Hvis du ikke kan komme så husk å informere din vararepresentant. Vararepresentantene har 

ikke møteplikt dersom fast medlem møter, men kan gjerne delta dersom de ønsker det. Forfall 

meldes på epost til fau.trosterud@gmail.com. 


