
Referat møte i Trosterud FAU – møte 3/2017-18 

Sted:  Samlingssalen Trosterud skole 

Dato:  Tirsdag 30. januar 2018 

Tid:  Kl. 18.30 – ca. 20.30 

Referent: Jon-Terje Bekken 

 

Sak 23-17/18 Referat fra forrige møte 

Godkjent 

 

Sak 24-17/18 Informasjon fra skolens ledelse og AKS 

Rektor orienterte om aktuelle saker, mellom annet: 

 Mye sykdom på skolen for tiden, både lærere, foreldre og barn. Reglene for sykdom er at barna 
skal være hjemme 48 timer etter oppkast. Det har kommet barn som har kastet opp på 
morgenen før skolen begynner – det gir stor smittefare 

 Ansatt ny spesialpedagog for 2, 3 og 5. trinn 
 Det er meldt om ca 70 skolestartere 
 Paviljong for 1. klassene er bestilt ferdig til 1. august. Denne skal ha klasserom for 1. klassene og 

i tillegg AKS-base for 1. klassene. Paviljongen vil bli bygd med eget Mat og Helse-rom, noe som 
gir bedre fasiliteter for de eldre barna og deres mat- og helsetimer og for AKS generelt. 

 Elevrådet er aktivt og har sendt ut brev til foreldre om Trygg skolevei.  
 Helsesøster på skolen hver dag -  fellesmøte med skoleledelsen og helsesøster en gang i uken. 
 Det er alt for få som melder fra at de ikke kommer på AKS i feriene der AKS holdes åpen. Det har 

medført at det enkelte dager i jula var nesten like mange ansatte som barn. Dette er kostbart og 
går ut over tilbudet ellers i året og hindrer i tillegg ansatte i å kunne ta ferie.  Dette ble diskutert 
og skolen vil forsøke med nye måter å spre dette på og oppfordrer til at dette også blir tatt opp 
på foreldremøtene. 

 På AKS er det nå tilnærmet 100% deltakelse fra 1 og 2. klasse, mens det er om lag 50 elever fra 
3-4. klasse. Dette blir mange elever på relativt begrensede arealer. Skolen ser frem til at de nye  
1. klassene skal få et nytt fast tilholdssted med ny Paviljong til høsten. 

Det ble stilt spørsmål om mat på AKS og om det var mulig med litt større variasjon om noe annet. Rektor 
svarte at dagens fasiliteter ikke gjorde det mulig, men at det ville bli bedre med det nye mat og 
helserommet i den nye paviljongen. Det ble også bemerket at matpengene per elev på AKS utgjør 51 
kroner per måned og at alt ut over dette må tas av det «ordinære» budsjettet på AKS. 



Det ble stilt spørsmål om mobbing og utagerende oppførsel. Skolen viste til den omfattende 
orienteringen på foreldremøtene om de nye kravene til skolene rundt mobbing. Det ble diskutert tiltak 
for å forhindre mobbing. 

   

Sak 25-17/18 Informasjon om resultatet på nasjonale prøver for 5. trinn  

Resultatene er ikke så gode som skolen skulle ønske og jevnt over dårligere enn tidligere år. Se vedlegg. 

 

Sak 26-17/18 Status for planer for nye skoler 

Rektor og FAU-leder orienterte om planene og at FAU har hatt møte med Utdanniingsetaten rundt 
dette. Det pågår en Konseptvalgutredning for nye skoler som vil legge rammene for fremdrift. Denne 
skal etter planen legges frem før sommeren og politisk behandles sammen med skolebehovsplanen og 
budsjettet for Oslo, høsten 2018.  

 

Sak 27-17/18 Valentinesfest/Karnevalsdisco 14. februar planlegging 

Det ble diskutert fordeling av ansvar og opplegg for Karnevalsdisco. De ble minnet på tidligere vedtak 
om ansvar for aktiviter i regi av FAU: 

 Karnevalsdisco i februar. Hovedansvar foreldre i 3. klasse 
 Valentinesfest 6. og 7. klasse i februar. Foreldre fra andre klasser som vakter (2-3 foreldre).  

 

Sak 28-17/18 Status planlegging 17. mai 

Det be kort orientert om status.  

 

Sak 29-17/18 Trafikksituasjonen rundt skolen og elevrådets brev om Trygg skolevei 

FAU ønsker å rose Elevrådet for brevet de har sendt ut til foreldrene. 

FAU diskuterte hvordan dette kan tas videre. Det er fremmet en sak til Bydelen knyttet til gangvegen 
mellom parkeringsplassen og Haugerud sentrum barnehage.  

Sak 30-17/18 Foreldreseminar om mobbing, Bryn skole 8. februar  

Det ble orientert om dette seminaret som er åpent for alle. Foreldre oppfordres til å gå.  



Sak 31-17/18 Eventuelt 

Ingen saker.  

 

Neste møte: 24.4 


