
 Referat FAU Trosterud skole – møte 2/2020-2021 

 

Dato:  Torsdag 28.01.2021 

Tid:   kl. 1830 – ca.1930 

Sted:  Teams  

Referent: Noshila Riaz, sekretær FAU 

 

 

Sak 7: Godkjenning av innkallingen og referat fra forrige FAU møtet 

Godkjent. Informerte om at alle referatene ligger tilgjengelig på FAU sine sider. 

Det ble gjennomgang av alle oppmøtte FAU-representanter fra samtlige klasser for å finne ut 

om man manglet noen på mailingslista 

 

Sak 8: Informasjons fra skolens ledelse 

- Rektoren informerer at man mangler kontroll på FAU-representanter som følge av den 

pågående pandemien som har gjort at man ikke har fått gjennomført foreldremøter o.l. 

- Det har vært tilfeller av koronasmitte ved skolen siden sist møtet. 

- Skolen har prøvd å informere foreldrene og de ansatte så godt som mulig og de ansatte 

føler seg trygge og ivaretatt 

- det ble stilt spørsmål om foreldre ved skolen vil få beskjed ved en eventuell smitteutbrudd 

ved skolen. Rektoren er enig i at foreldrene vil bli informert uten å nevne navn på elevene 

- Det ble videre stilt spørsmål det er hele trinnet eller enkelt klasser som settes i karantene.  

Til det svarer rektoren at klassene har prøvd å være mest mulig for seg selv av hensyn til 

smitte og smittesporing. Derfor blir det for det meste klassevis karantene 

- det ble stilt spørsmål om   7. klasse vil få noe ekstra innsats med tanke på den tapte 

undervisningen. Rektoren svarer at det er litt større lærer-dekning da klassen er delt i 3 

kohorter som gjør at det er flere voksne per elev. Ikke planlagt noe mer enn det. 

-Rødt nivå: som følge av at skolen er satt til rødt nivå er klassene delt i flere kohorter. Det er 

viktig å passe på at barna kun er sammen med de i fra egen kohort. 

-Det ble stilt spørsmål om man hadde tatt hensyn til f.eks hvilket barn som leker sammen 

når man satte sammen kohorter. Rektoren svarer at det er lærere som setter sammen 

elevene i kohortene.  Da tenker man i hovedsak på de som skal i AKS og de som ikke skal. 

Men det skal være mulig å bytte kohort i nødstilfeller. 

-det meldes om at barn i første klasse sliter med såre hender som følge av mye håndvask og 

bruk av antibac. Rektor vil se nærmere på dette for å se om man kan få gjort noe med det 

- Skifte av ledere: Rektorstillingen er ikke besatt enda. Heidi fungerer fortsatt som rektor. 

Begge undervisningsinspektørene ved skolen skal ha permisjonen på hhv ut skoleåret og 2 

år. Begge stillingene vil bli lyst ut.  

-Det ble stilt spørsmål om hvordan overgangen blir fra rødt til gult nivå. Rektoren informere 

at det har man opparbeidet god rutine på og at dette er gjort på en dag så lenge man får 

beskjed om det i god tid.  

 

 



Sak 9: Hjerteteamet på Trosterud skole 

- Mari og Thea presenterte seg og informerte om sine ansvarsområder som knytter seg til 

klasser også enkeltelever. Dem har en aktiv rolle i friminuttene og ved skolestart og gjennom 

hele skoledagen. Dem fungerer også som veiledere for assistenter og lærere. De fungerer 

som trivselsledere, bidrar med leksehjelp, bidrar til aktiviteter på AKS samt spontane 

samtaler for stort og smått. Mye er annerledes og begrenset nå pga korona. 

-det ble stilt spørsmål til Mari og Thea om det kunne bidra med å arrangere noe etter 

skoletiden for det er da konfliktene oppstår. Det ble besvart med at det er vanskelig å få til 

noe må grunnet korona samt at det har vært vanskelig å finne lokale. 

- De er ansatt i prosjekt stillinger som skal evalueres til våren. Da får man eventuell vite om vi 

fortsatt skal ha miljøterapeuter ved skolen. 

- Sosiallæreren er også en del av hjerteteamet men Mari og Thea har mest av direkte 

elevkontakt  

 

Sak 10: Informasjon fra FAU 

- det var begrensninger ift de frivillighetsmidlene FAU ble innvilget.  Det er nå meldt til 

frivillighetssentralen om å få endre bruksområdet. Ikke fått svar enda. 

- det er blitt søkt om nye frivillighetsmidler 

-Skøytebane: Skøytebanen har ikke vært operativ de siste årene men nå snart er den klar for 

drift! Vi trenger å opprette et team som kan ta ansvar for dette, det vil blant annet være å 

sprøyte is på banen og måke snø. Mikael Fidjeland og Eva Eriksen meldte seg. 

- 17. mai: det er 5. klasse som har ansvar for arrangementet. Vanskelig å si noe hva/hvordan 

det blir fremover. Tenke på alternative måter å feire dagen på. Hyggelig hvis man kan få til 

noe. Forslag mottas!  

Oslo KFU: Årsmøtet i april. Ingen saker meldt foreløpig. Eventuelle innspill sendes til FAU-

lederen snarest. 

- foreldremøter og utviklingssamtaler har vært etterlyst. Dette tas opp videre slik at de som 

ønsker det, skal få det 

- ingen arrangement planlegges i nærmeste tid 

 

Sak 11: Foreldreforeningen ved Trosterud skole 

Ingen utgifter. Ingen inntekter. 

 

Sak 12: Eventuelt  

-Toalettdøra i første klasse er for vanskelig å få opp. Dette tas opp med rektoren som 

eventuell videresender til riktig vedkommende 

- utetoalettene er låst etter siste timen på skolen. Dette tas også opp med rektoren 

- det henvises til alvorlig kniv-episode som skjedde på Haugerud/Trosterud for litt siden. Det 

ble spurt om man hadde snakket om denne hendelsen på skolen med hovedsakelig 5. – 7. 

trinn. Dette skal man høre nærmere med skolens hjerteteam. 

-det ble stilt spørsmål ved kommunikasjon mellom klassens FAU-representant og de andre 

foreldrene i klassen. Det ble oppfordret til å bruke Skolemeldings-appen som f.eks ved å 

sende melding til alle foreldrene i forkant av FAU-møtet for å melde inn saker. 

 


