
Alle FAU representanter 

Innkalling til møte i Trosterud FAU – møte 2/2016-17 

Sted:  Samlingssalen Trosterud skole 

Dato:  Tirsdag 31. januar 2017 

Tid:  Kl. 19.00 – ca. 21.00 

AGENDA: 

Sak 20/16-17 Referat fra forrige møte 

Sak 21/16-17 Informasjon fra skolens ledelse (tas når rektor kommer) 

Sak 22/16-17 Orientering fra Driftsstyret og Skolemiljøutvalget 

Sak 23/16-17 Aktiviteter vinter/vår 2017 

● Karnevalsdisco onsdag 15. februar 

○ Diskutere og fordele arbeidsoppgaver, vakter og opplegg 

○ Forslag: Klassekontaktene for 3. klasse tar ansvar for planlegging med 

bistand fra FAU-styret. Alle trinn må bidra med vakter. 

● Valentinefest 14. februar (skolens ansvar) 

○ FAU stiller med 4 vakter.   

● Tur til Inspiria for 6. klasse 

○ Diskutere opplegg og ansvar.  

○ Forslag: Klassekontaktene for 6. klasse tar ansvar for turen  

● Diskutere andre aktiviteter 

Sak 24/16-17 Trafikk og skoleveg 

● Trafikkomiteen har samlet en del problempunkter for skolevegen til Trosterud skoles 

elever. Se vedlagte link: 

https://drive.google.com/open?id=1BbZueCG53OY0xEkORDuWHOS67f0&usp=sharing 

○ Diskusjon: Er dette en god beskrivelse og hvordan skal FAU ta dette videre? 

○ Forslag: FAU-styret sender brev til kommunen med oppdatert oversikt og 

prioriterer utvalgte tiltak. 

● Trafikkaksjoner 

○ Diskusjon: Er det ønske om dette/når? 

○ Forslag: Skolevegaksjon i mars/april (eks 22. mars). FAU-styret forsøker å få 

politiet til å delta og fastsetter endelig dato.  

Sak 25/16-17 Søknader om frivillighetsmidler 

● Bydel Alna har utlyst frivillighetsmidler: https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-
administrasjon/tilskudd-legater-og-stipend/frivillig-arbeid/frivillighetsmidler-i-bydel-
alna/ 

● Diskuter og foreslå aktuelle søknader 
○ Forslag: FAU-styret får fullmakt til å sende inn aktuelle søknader. 
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Sak 26/16-17 Natteravner på Haugerud/Trosterud 

● Det planlegges startet en Natteravngruppe på Haugerud/Trosterud. FAU har fått 
forespørsel om å delta. Se også: http://www.natteravnene.no/ . Det er 
oppstartsmøte om dette på Haugerud skole 6.2. kl. 18.00.  

○ Diskutere deltakelse fra FAU 
○ Forslag: FAU støtter initiativet om Natteravngruppe på Trosterud/Haugerud. 

Sak 27/16-17 Foreldreforeningen økonomi 

● Bruk av midler fra tidligere kor. FAU har fått overført ca. 20.000 kroner fra et 
tidligere skolekor.  

○ Forslag: Midlene settes av til bruk ved eventuelle nye koraktiviteter eller 
lignende aktiviteter. 

Sak 28/16-17 Neste møte 

 Forslag: Neste FAU-møte tirsdag 28. mars kl 1830-2030.  

 

Sak 28/16-17 Eventuelt 

 

Gi beskjed til din vararepresentant om du ikke kan komme! 

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  

http://www.natteravnene.no/
mailto:fau.trosterud@gmail.com
mailto:fau.trosterud@gmail.com

