
Alle FAU representanter 

 

Innkalling til møte i Trosterud FAU – møte 1/2017-18 

Sted:  Samlingssalen Trosterud skole 

Dato:  Tirsdag 26. september 2017 

Tid:  Kl. 18.30 – ca. 20.30 

Agenda: 

Sak 1-17/18 Velkommen til nytt skoleår! 

Sak 2-17/18 Informasjon fra skolens ledelse 

Sak 3-17/18 Referat fra forrige møte (vedlegg 1) 

Sak 4-17/18 Valg av FAU-styre: Leder, nestleder, sekretær og kasserer 

Det skal velges nytt styre til FAU. Styret har skoleåret 2016/2017 bestått av: Leder: Jon-Terje 
Bekken, Nestleder: Uzma Sabir, Kasserer: Bjørn Lyche, Sekretær: Runa Isabel Øidvin Sletten 

Sak 5-17/18 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. 

Det skal velges to foreldrerepresentanter til SMU. Foreldrerepresentanter til SMU skoleåret 
2016/2017 har vært: Amine Hashem og Marianne Midthus Østby 

Sak 6-17/18 Valg representanter til Driftsstyret 

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



Det skal velges to faste representanter og varamedlemmer. Foreldrerepresentanter til 
Driftsstyret 2017/2018 har vært: Jon-Terje Bekken (Leder av driftsstyret) og Zahangir Alam med 
varamedlemmer Camilla Rolstad og Lise Markussen. 

Sak 7-17/18 Møteplan og aktivitetskalender for FAU skoleåret 2017/2018.  

Vedlagt forslag til møteplan og aktivitetskalender for FAU (Vedlegg 2) samt årshjul for FAU 
(vedlegg 3). 

Ansvaret for de «tradisjonelle» aktivitetene er av FAU fordelt på de ulike klassetrinnene som 
under. Uten at tilstrekkelig antall foreldre stiller opp som vakter, så vil aktivitetene bli avlyst. 
FAU ønsker enda flere aktiviteter for barna og ønsker innspill til diskusjon.  

 Skoledisco i oktober/november. Hovedansvar foreldre i 4. klasse. 
 Karnevalsdisco i februar. Hovedansvar foreldre i 3. klasse 
 Valentinesfest 6. og 7. klasse i februar. Foreldre fra andre klasser som vakter (2-3 foreldre).  
 17. mai arrangement. Hovedansvar foreldre i 5. klasse. Bistand fra foreldre i 2. klasse 

Sak 8-17/18 Høstens aktiviteter  

FAU har tidligere arrangert refleksaksjon og skoledisco i høstsemesteret. Det foreslås følgende 
datoer: 

 Onsdag 15. november: Trafikkaksjon (refleksaksjon) (7:30-8:30)  
 Tirsdag 21. november: Skoledisco 1.-5. klasse 

Sak 9-17/18 17. mai komiteen 

Orientering om arbeidet med neste års 17. mai arrangement. 

Sak 10-17/18 Foreldreforeningen ved Trosterud skole 

Det orienteres om økonomien og arbeidet i Foreldreforeningen. Årsmøte for foreldreforeningen 
foreslås satt til neste FAU-møte 

Sak 11-17/18 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 
tlf/SMS til 469 45 469 eller mail fau.trosterud@gmail.com 

Med vennlig hilsen 

Jon-Terje Bekken, Leder FAU Trosterud skole  



Vedlegg 2: Forslag AKTIVITETSKALENDER for FAU 2017/2018 

September: 
Tirsdag 26. september: FAU møte 1_17/18. Aktuelle saker: Valg, Årskalender, Årsmøte 
foreldreforeningen, Skoledisco planlegging 

November: 
Tirsdag 7. november: FAU møte 2_17/18. Aktuelle saker: Planlegge Skoledisco, trafikkaksjon, 17. mai 
komite, annet  

Onsdag 15. november: Trafikkaksjon (refleksaksjon) (7:30-8:30) 

Tirsdag 21. november: Skoledisco 1.-5. klasse 

Januar: 
Tirsdag 30. januar: FAU møte 3_17/18. Aktuelle saker: Budsjett for skolen, strategisk plan, 
elevundersøkelsen, Valentinesfest, Karnevalsdisco, annet 

Februar: 
Tirsdag 13. februar: Valentinefest 6. og 7. klasse 

Onsdag 14. februar: Karnevalsdisco 1.-5. klasse 

Mars: 
Onsdag 21. mars: Trafikkaksjon (skolevegaksjon) 

Tirsdag 20. mars: FAU møte 4_17/18. Aktuelle saker: 17. mai, kommende foreldremøter, annet 

April: 
Onsdag 18. april: Trafikkaksjon (gå/sykle til skolen) 

Tirsdag 24. april: FAU: 5_17/18: 17-mai oppfølging – EVENTUELT MØTE KUN VED BEHOV  

Mai: 
Torsdag 17. mai - FEIRING 

Juni: 
Tirsdag 5. juni: FAU: 6_17/18. Aktuelle saker: Planlegge neste år  

  



Vedlegg 3: Årshjul FAU Trosterud 

 

 

 

  



 

 

 


