
Referat møte i Trosterud FAU – møte 4/2017-18 - utkast 

Sted:  Samlingssalen Trosterud skole 

Dato:  Tirsdag 24. april  2018 

Tid:  Kl. 18.30 – ca. 20.00 

Referent: Jon-Terje Bekken 

Sak 32-17/18 Referat fra forrige møte 

Godkjent 

Sak 33-17/18 Informasjon fra skolens ledelse og AKS 

Rektor orienterte om aktuelle saker, mellom annet: 

 Det er registrert 66 skolestartere til høsten, det gir 3 paralleller i 1. klasse. 

 Selv med den usikkerheten som ligger i den nye bemanningsnormen, har skolen fått tilstrekkelig 

sikkerhet til å kunne lyse ut nye lærerstillinger. 

 Det vil bli ansatt miljøterapeut/miljøarbeider i tillegg til sosiallærer til høsten. 

 Gratis AKS fortsetter. AKS ønsker innspill fra foreldre til aktiviteter som kan arrangeres. To nye 

med fagbrev på AKS. 

 Skolen går som nr. 109 i barnetoget. Det vil si oppmøte trulig kl 10.30 i skolegården.  

 Elevene er ferdige i toget og tilbake på skolen ca 14-14.30. Det oppfordres til å starte 

arrangementet i skolegården slik at elevene kan gå rett fra bussen til skolegården. 

 I fjor var det 100 elever med i barnetoget fra Trosterud. Skolen har besluttet at 1. klasse ikke 

skal gå, men oppfordrer s mange som mulig å bli med. 

 Det er behov for noen foreldre som kan hjelpe til i toget. Det vil si å hjelpe alle – ikke bare egne 

barn. Interesserte må melde i fra til skolen på forhånd. 

Spørsmål: 

Det ble meldt bekymring for språkbruken blant elevene fra flere foreldrerepresentanter. 

Foreldrerepresentantene oppfordres til å ta dette opp på foreldremøtene. Rektor ble bedt om å ta dette 

opp med de ansatte på lærermøter.  

 

Sak 34-17/18 Fremdrift paviljong  

 Paviljongen som skal huse 1. klassene skal være klar fra 10. august. Skolen jobber for at den skal 

være på plass til AKS åpner, 1. august. 

 



Sak 35-17/18 Elevundersøkelsen 

Utgår 

Sak 36-17/18 Status planlegging 17. mai 

Det ble kort orientert om status. Alt er i rute. Det undersøkes om arrangementet kan starte litt tidligere, 

slik at elevene som har gått i barnetoget i sentrum kan dra rett på arrangementet i skolegården. 

Sak 37-17/18 Skolebehovsplanen 

Det be kort orientert om skolebehovsplanen og hva som er relevant knyttet til den. FAU-leder får 

fullmakt til å sende en høringsuttalelse. 

Sak 38-17/18 Status for planene for nye skoler mm 

Det ble orientert om de pågående prosessene med planprogram og Konseptvalgutredning rundt nye 

koler. 

Sak 39-17/18 Spørsmål om Foreldreseminar om mobbing  

Det er kommet spørsmål knyttet til mulighet for et foreldreforedrag rundt mobbing eller at annet tema. 

For å sikre oppmøte på slike arrangement, kan det være fornuftig å ta det i forbindelse med 

foreldremøter for flere klasser. FAU representantene bes om å ta dette opp med klassene på 

foreldremøter. FAU-leder ber skoleledelsen ta dette med i planleggingen av fremtidige foreldremøter. 

Sak 40-17/18 Eventuelt 

Søknad om støtte til skoleavslutning for en av 7. klassene. Det gis et tilskudd på 1500 til 
skoleavslutningen i tråd med tidligere vedtak i FAU. 

Spørsmål om Sommerskole og hvordan skolene blir valgt ut. Har det vært arrangert sommerskole på 
Trosterud? Hva er kriteriene for hvilke skoler som velges ut? FAU-leder tar det opp med skolen. 

Trafikksikkerhet ved skolen i vinter. Det ble tatt opp trafikksikkerhetsutfordringene rundt skolen i vinter 
og hva som kan gjøres for å bedre dette. FAU-leder får fullmakt til å sende et brev til kommunen om 
dette. 

Referat fra FAU og driftsstyret på skolens nettsider mangler. FAU-leder sjekker med skolen. 

 

Neste møte: 5. juni 1830 

 

1.5.2018 Jon-Terje Bekken 


