
 Referat FAU Trosterud skole – møte 1/2020-2021 

 

Dato:  Torsdag 15.10.2020 

Tid:   kl. 1830 – 2000 

Sted:  samlingssalen Trosterud skole  

Referent: Noshila Riaz, sekretær FAU 

 

 

Sak 1: Godkjenning av innkallingen 

Innkalling godkjent. 

FAU representantene presenterte seg. 

Det har vært uklarheter rundt representantvalg og noen klasser har ikke fått valgt 

representanter enda. Det blir sendt en påminnelse til alle klassene det gjelder om dette. 

Sak 2: Informasjons fra skolens ledelse 

-Fungerende rektor presenterte seg.  Opplyste om omorganiseringen av skolehverdagen. 

Forskjellige trinnene starter til forskjellige tider og det er forskjellige oppstillingsplasser. 

Positivt at det er få elever ute ved oppstart og flere voksne. Skolegården er delt i områder 

for de forskjellige klassene, som rulleres mellom trinnene.  

-Det oppleves færre konflikter blant elevene og lærerne kommer fort i gang med 

undervisning etter friminuttene. 

-Foreløpig ingen smittet blant elever og personalet. 

-Rektoren oppfordret til å holde ungene hjemmet ved symptomer på sykdom. Holde ungen 

hjemmet helst en dag etter at det er symptomsfri. 

-I Pad: 1.trinn har fått sine Ipads. 2. 3. og 4.trinn skal også i gang etterhvert. Skolen har fått 

midler. Skal etterhvert og langsomt bli en Ipad-skole.  

Det ble stilt spørmål underveis om forsikring på disse Ipadene. Rektoren opplyser at det 

tegnes kontrakt mellom skolen og foreldrene vedrørende egenandel ved en eventuell skade 

av Ipaden. Rektoren undersøker nærmere denne forsikringen samt sporingsmuligheten ved 

tyveri o.l. 

 Tilbakemelding fra rektor; «Under pkt 4 Tap og skade av nettbrett, står det: 
Ved skade eller tap av nettbrettet kan elevens foresatte bli erstatningsansvarlige etter 
skadeserstatningslovens paragraf 1-1 og 1-2 
  
Trosterud skole vil vurdere eventuelle tap og skader. Dersom det er utvist grov uaktsomhet, vil 
elevens foresatte kunne bli erstatningspliktig. Vi ønsker i størst mulig grad å erstatte Ipader selv, da 
skolen skal være gratis.» 

 

-Det ble stilt spørsmål om utviklingssamtaler. Rektoren opplyser at det er opptil hver klasse å 

finne ut hvordan man ønsker å gjennomføre det. Noen ønsker digitalt andre ikke. Enkelte 

klasser har allerede kommet i gang med disse. November er måneden samtalene skal 

gjennomføres. 

-Elevrådsrepresentanter er blitt valgt men det har blitt lagt på is inntil videre. 

-Rektorstillingen er blitt utlyst. 

 



Sak 3: Oppstart skoleåret 20/21 

Ikke vært meldt noe negativt. Det er jevnt over gode erfaringer med nye rutiner på skolen. 

 

Sak 4: Informasjon fra FAU 

-Skolen er blitt plukket ut av kommunerevisjonen for å undersøke ivaretakelsen av 

sårbare barn i perioden fra 12. mars til 30. september. Fau leder er intervjuet og har 

videreformidlet de erfaringene og tilbakemeldingene foreldrene har gitt.  

-Klasselister ble etterspurt, helst i papir format. Rektoren kontaktes ifm dette. 

-Erfaring med nye fungerende rektoren: gode erfaringer. Svarer på mail og andre 

henvendelser. Samarbeidsvillig. 

-Frivillighetsmidler: Frist for å melde inn bruk av de pengene er 2 år. Jobbes med å få innspill 

fra elevene. 

-Det meldes om uro blant enkelte skoler som er aktive i Oslo kommunale foreldreutvalg og 

det kommer en del henvendelser rundt det. Vi holder oss foreløpig oss utenfor dette og 

leder opplyser om at hun ikke ser noen grunn til å ikke ha tiltro til organisasjonen og at mye 

godt arbeid blir gjort i regi av Oslo KFU. 

-Hyppighet av FAU-møtene: blir annerledes nå som mye av det som ellers diskuteres i møtet 

som avslutninger, fester o.l. er avlyst, men meld inn dersom det er saker eller behov for et 

møte. 

-Det ble meldt ønske om å invitere hjerteteamet/miljøterapeutene og helsesøster både i 

foreldremøtene og FAU møtene. 

 

Sak 5: Natteravn 

Lutvann, Skjønhaug og Haugerud skole sammen med bla frivillighetssentralen prøver å til en 

ordning med natteravn.  Det er lite engasjement for dette ved vår skole. Dette er kanskje 

mer aktuellt for foreldrene til litt eldre barn. Det jobbes nå for å lage en reklamefilm for 

dette.  

-det ble tipset om en ordning slik som på en annen skole; Trosterud-kompis. Det går ut på å 

ta på seg en vest som signaliserer en trygg voksen når man går kveldstur med hunden f.eks. 

FAU lederen undersøker nærmere. 

  

Sak 6: Foreldreforeningen ved Trosterud skole 

Ingen arrangement så lite aktivitet i kontoen.  Kun 300 kr har gått ut for kjøp av blomster til 

rektoren når hun sluttet. 

 

Sak 7: Eventuelt  

Det ble foreslått om en bærekraftig 17. mai mtp premiene som blir delt ut bl.a. Det uttrykkes 

støtte til forslaget. 

Slik det så ut nå blir sikkert 17. mai neste år også avlyst. Det diskuteres ikke mer vedrørende 

dette pr d.d. 17.mai blir et punkt i FAU møte etter jul. 


