
REFERAT FAU-møte Tirsdag 7.november 2017 
 
Sak 12-17/18 Referat fra forrige møte 
 
Sak 13-17/18 Informasjon fra skolens ledelse 
Ledelsen kunne ikke stille til møte denne gangen. Info om ny assisterende rektor Heidi gis av Jon Terje.  
Ledelsen vil gjerne at FAU kommer med spørsmål til AKS, da de kan stille opp på neste FAU møte - send 
innspill til FAU-mailen.  
Driftstyrets møte er utsatt til desember (utsettes til det kommer mer info om ny skole/utbygging av 
skole fra bydelen). 
Nasjonale-prøver: resultatet kommer ved neste møte i januar. 
Det har vært litt problemer i miljøet rundt sentrale Haugerud for tiden. Hærverk, tilgang til brann ved 
jentetoalettet - politiet er varslet og holder ekstra øye med området vårt. Haugerud IF er også 
engasjerte. 

- Innspill fra FAU: Flere etterlyser info om dette til alle foresatte ved skolen. Bør det gis ut Info om 
farene ved rusmidler? På skolen og evt hjem til foresatte? 

- Innspill om bursdags-feiring: Det ble samtaler om bursdager og hvordan disse kan feires. FAU 
ønsker at det kan lages en liste med ideer som foresatte kan få tildelt - fau kan lage utkast. FAU 
ønsker at skolen kan låne ut samlingssalen til bursdager (iallefall om flere slår seg sammen) Runa 
starter utkast til ide liste til bursdag. 

 
Sak 14-17/18 Valg av FAU-styre 
FAU leder ble valgt på forrige møte. 
Nestleder: Sabahudin Seceragic  
Sekretær: Runa Isabel Øidvin Sletten 
 
Sak 15-17/18 Foreldremøter praksis/erfaringer  
De fleste i FAU er for at disse møtene holder etter vanlig arbeidstid altså gjerne etter 17 eller 18. Innspill 
fra skolen var her at lærere selvsagt får betalt overtid for foreldremøter. Bra med diskusjoner og debatt 
på møter. 
 
Sak 16-17/18 Skoledisco 21. November.  
Camilla ordner med invitasjoner og sms. Bjørn ordner med innkjøp. I etterkant: disko ble gjennomført 
med mange deltagere og mange frivillige foresatte. 
 
Sak 17-17/18  Trafikkaksjon/Reflekskampanje 
Utsatt - ny dato ikke satt enda. 
 
Sak 18-17/18 Sykkelstativ/parkering 
Skolen har fått tilskudd til å sette opp stativ til sykkelparkering. Plassering skal bestemmes, HIF har vært i 
dialog med skolen om hvor det kan stå slik at både skolen og HIF kan benytte det. Ingen avgjørelser er 
tatt enda. 



 
Sak 19-17/18 Kapasiteten ved skolen 
Det trengs flere klasserom på skolen. Neste år ser det ut til å bli 3 paralleller, men pr nå er det kun plass 
til 2,5 paralleller pr trinn. Ledelsen vet mer i desember. 
 
Sak 20-17/18 Invitasjon skolegruppe C.  
Det er møte i skolegruppe C tirsdag 21.november - om noen kan stille så gi Jon Terje beskjed. 
 
Sak 20-17/18 17. mai komiteen 
Vet ikke om komiteen har startet opp enda. Lise Markussen sender ut SMS og sjekker at de er i gang. 
 
Sak 21-17/18 Eventuelt 

● FAU har bestemt at de kan støtte avgangsklassene med penger til fest eller lignende, beløpet er 
1500 pr klasse. 

● Inspiria tur for 6.klasse, her pleier lærere fra 6.trinn å ta kontakt med FAU.  
● Leirskole for 7.trinn er uke 38 og går som vanlig til Fagerhøy. 

 
Sak 22-17/18 Årsmøte i Foreldreforeningen ved Trosterud skole (se under) 

Saksliste årsmøte foreldreforeningen ved Trosterud skole: 
1. Valg av møteleder - Jon Terje Bekken foreslås = GODKJENT 
2. Godkjenning av innkalling = GODKJENT 
3. Behandle årsmelding = Årsberetningen er GODKJENT 
4. Behandle regnskap = Regnskapet sendes ut når det er klart = GODKJENT 
5. Behandle innkomne forslag: - Det bestemmes at det skal kjøpes inn ny vannslange til sprøyting 

av skøytebanen. 
6. Vedta budsjett = Budsjettet sendes ut når det er klart = GODKJENT 
7. Diverse info: Det informeres om at foreldreforeningen har kjøpt inn skøyter, telt og bålpanne som 

kan lånes ut til foresatte som vil lage aktiviteter for barna på skolen. Ta kontakt med Jon Terje 
eller Bjørn. 

8. Valg: 
a) Leder og nestleder = samme som i FAU styret = GODKJENT 
b) Kasserer = Bjørn Lyche = GODKJENT 
c) Andre styremedlemmer når ønskelig 
d) Revisor, pr nå ingen revisor kun kassere. Om noen foresatte på skolen er revisor hadde 

det vært supert for å se til at vi gjøre alt som vi skal. 
 

 
 
 


