
 
 

Referat FAU Trosterud skole – møte 2/2019-20 

 

Sted: Personalrommet ved Trosterud skole 

Dato: Tirsdag 19.november 2019 

Tid: Kl. 1830 – 1930 

Referent: Noshila Riaz, sekretær FAU 

 

Sak 12/19-20 Valg av FAU-styre: Leder, nestleder, sekretær og kasserer  

● Som leder av FAU ble Lill Helen Meisingset (3A) valgt,  nestleder Tone Marie 
Olafsen (1C), sekretær Noshila Riaz (2B) og kasserer Monika Katarzyna Papuga ((1A) 
(valgt ved tidligere FAU møtet) 

 

Sak 13/19-20 Evaluering av skoledisko 

● Godt oppmøte av foreldrene 
● Minst 4000,- i inntekt  
● Bra med DJ 
● Problem med at barna mister brusen sin. Finne en måte å merke brusen og lignende 
● Ved inn- og utregistrering av barn ønskes det videre at navneliste sorteres alfabetisk på 

fornavn.  Det blir enklere å finne barna 
● Meldt inn et tilfelle av at et barn fikk reaksjoner etter tusjen som ble brukt på hånda 

for merking 
● Mal opprettes til neste gang det skal være skoledisko 

 

Sak 14/19-20 17.mai-komiteen 

● Komiteen opprettes. Leder ble valgt: Shaista Riaz. Mail sendes til alle foreldrene på 5. 
trinn og oppgavene fordeles. Viktig at arbeidet kommer raskt i gang, da man av 
erfaring har sett at ting tar lenger tid enn man tror. Spesielt innhenting av premier. 

● Perm fra tidligere 17.mai arrangement finnes frem (høre med Jon-Terje) 
● Foreldrene fra 2. trinn må bistå ved behov 

 



 
 

Sak 15/19-20 Karnevaldisko i februar 

● Hovedansvar foreldre i 3. klasse 

Sak 16/19-20 Eventuelt  

● Det ble stilt spørsmål vedrørende leksehjelp på ettermiddager - Rektor kommer tilbake 
til saken 

● Mottatt tilbakemelding på skolebilder i år. Foreldrene i diverse klasser er misfornøyde 
da de fleste ikke har mottatt portrettbildene.  Rektor informerer at det er blitt engasjert 
et nytt firma i år og det ventes å se hva som skjer videre. Det jobbes ihvertfall med en 
løsning 

● Rektor informerer om at det igjen er tillatt å dele ut klasselister. Listene fordeles 
dermed ut til FAU representantene samt vara 

● Skolemiljøutvalget: feil i tidligere referat mtp representanter. Riktig er : 
Tonje Merethe Thoresen, mor til Vilde (4B) 
Stina Kløven, mor til Sigurd (2A) 
Vara: Marthe Saltnes, mor til Buster (3C) 

● Skolenøkler: rektor informerer om at ett sett med skolenøkler skal overtas av FAU. 
Diskuteres videre 

● Det ble en liten diskusjon vedrørende klassemiljø i et av klassene. Dette anbefales å ta 
videre med læreren, rektor og foreldrekontakten 

● Det ble stilt spørsmål vedrørende leie av samlingssalen til privatfest. Dette var i følge 
rektor ikke tillatt. Samlingsalen kan kun leies ved klassefest og lignende 

 

 

Neste FAU møtet: 28. januar 2020 

 

  

 

 

 


