
Referat møte i Trosterud FAU – møte 1/2017-18 

Sted:  Samlingssalen Trosterud skole 

Dato:  Tirsdag 26. september 2017 

Tid:  Kl. 18.30 – ca. 20.30 

 

Sak 1-17/18 Velkommen til nytt skoleår! 

FAU ønsket velkommen til skoleåret 2017/2018  

 

Sak 2-17/18 Informasjon fra skolens ledelse 

Rektor orienterte om aktuelle saker, mellom annet: 

 nye og strengere krav for skolen knyttet til mobbing 
 Ny assisterende på skolen begynner 1. oktober 
 4 nye lærere 

FAU tok opp spørsmål om å vurdere å flytte leksehjelp fra morgen til ettermiddag. 

FAU ba foreldrerepresentantene ta med til klassene behovet for å være skriftlig ved henvendelser til 
skolen knyttet til mobbing. 

 

Sak 3-17/18 Referat fra forrige møte  

Referatet ble godkjent 

 

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

Det ble valgt leder: Jon-Terje Bekken (4b) 

Valg av nestleder og sekretær blir utsatt til neste møte. FAU har ikke kasserer. Alt som har med økonomi 
ligger hos Foreldreforeningen.  

 

Sak 5-17/18 Valg foreldrerepresentanter til Skolemiljøutvalget 

Camilla M. Rolstad (3b) ble valgt med Carina Lorentsen (1b) som vararepresentant  



Sak 6-17/18 Valg representanter til Driftsstyret 

Jon-Terje Bekken (4b) og Zahangir Alam (3a) ble valgt 

 

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

Forslag til møteplan ble vedtatt med mindre justeringer. Oppdatert møteplan er vedlagt.  

Ansvaret for de «tradisjonelle» aktivitetene er av FAU fordelt på de ulike klassetrinnene. FAU ønsker at 
denne fordelingen videreføres.   

 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 foreslår følgende datoer for høstens aktiviteter: 

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

Sak 9-17/18 17. mai komiteen 

Komiteen er kommet i gang. Det anbefales at de tar kontakt med forrige års komitt for 
erfaringsutveksling.  

Sak 10-17/18 Foreldreforeningen ved Trosterud skole 

Det ble orientert om økonomien og arbeidet i Foreldreforeningen.  

Årsmøte for foreldreforeningen ble fastsatt til neste FAU-møte 

Sak 11-17/18 Eventuelt 

11a Kapasitet på skolene fremover 

Rektor orienterte om manglende kapasitet på skolen fremover og ba FAU vurdere å ta initiativ 
for en aksjon for å få løftet problemstillingen. Tabellen under viser førskoletallene fra 
Utdanningsetaten for skolene i området.  

FAU tar initiativ mot de Haugerud IF og saken tas opp på neste FAU. 



 

11b Natteravnene 

Det ble orientert om Natteravnene.  

FAU oppfordrer foreldre til å delta i Natteravnene på Haugerud/Trosterud. 

 

  



Vedlegg 1: 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: 
Onsdag 14. februar: Valentinefest 6. og 7. klasse 

Torsdag 15. 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 

 

 

 

  



 

 

 


