
Referat FAU Trosterud skole – 2020/2021 

 

Dato:  Torsdag 22.04.2021 

 

Tid:   kl. 1830 – ca. 1930 

 

Referent: Noshila Riaz, sekretær FAU 

 

 

13)  Godkjenning av møteinnkalling og referat 

        Innkallingen og referatet godkjent. Referatet ligger ute på FAU sine sider. 

 

14)  Informasjon fra skolens ledelse 

        Den nye midlertiden rektoren; Else Brigitte Aamodt Roscher-Nielsen     

        presenterte seg. Hun startet opp 15. februar og skal fungere frem til sommeren.  Rektor- 

        stillingen er blitt lyst ut 2 ganger og det er enda ikke blitt tilsatt noen.  

 

- Rektoren opplyser om en normal skolehverdag med preg av at vi fortsatt er på  

        forsterket rødt nivå. Pr i dag er klassene delt inn i enda mindre kohorter. Man unngår i  

        mest mulig grad å blande gruppene, ikke i friminuttene heller og ikke ved   

       oppstart på morgningen. 

 

- Rektoren opplyser videre at det er bydelsoverlegen og smitteteamet som pålegger   

       karantene og vente-karantene. Skolen bare videreformidler det til foreldrene.  

 

- Det ble stilt spørsmål med bakgrunn i at 3 av 4 i ledelsesgruppen ved skolen er blitt  

byttet ut og i tillegg er det tilsatt en midlertidig rektor, hvordan videreføres arbeidet? 

Rektoren opplyser at her «blir tråden tatt opp ganske raskt» etter andre. 

 

- Kommentar fra en FAU-representant vedrørende hjemmeskole for 5. trinn; Det ble  

stilt spørsmål om hvordan undervisningen var lagt opp. Her ønsket foreldrene tettere 

oppfølging av læreren. Foreldrene opplevde at mye falt på dem, selv om det var 

hjemmeskole.  Live-undervisning ble foreslått og en tettere kontroll fra lærerens side av 

med tanke på lekser og annet skolearbeid.  Til det svarer rektor at slikt passer best å ta 

opp direkte med den lærer det gjelder sammen med rektor og utenfor FAU. Rektorens 

inntrykk er at alle lærere gjør så godt å tilrettelegge. 

 

- Det ble stilt spørsmål om det fantes en ordning for utlån av PC/Ipad ved skolen.  

Rektoren svarer at det gjør det. Det er bare å ta kontakt med kontaktlæreren.  

 

- Det ble videre stilt spørsmål om skolen har retningslinjer for hvordan hjemmeskole  

skal gjennomføres. Rektoren svarer at vi pr i dag ikke har det, men det kunne være lurt.  

Det vil kanskje komme etter hvert. 



- Skolestarterne til høsten: det er ikke blitt lagt opp til noen besøksdager denne  

høsten. Det jobbes med å legge til rette for de nye førsteklassingene. Mer informasjon 

vil komme etter hvert.  

 

- Vedrørende brann på skolen: det ble oppdaget røyk på natta den 22.04.2021 i  

musikkrommet. Det startet i koblingsboksen og gikk til vegg og tak. Rommet skal 

totalrenoveres og skal være klar til bruk 2/3. mai. 

 

- Det meldes om ustabilitet og treghet ved skolemeldings-appen. Det bes om at man i  

tillegg også legger ut viktige meldinger o.l på skolens side. Rektoren opplyser at det 

gjøres det allerede.  

 

15)  Covid 19 

       - Kommentar om at det er mye forvirring vedrørende karantene og ventekarantene.   

       Det oppfattes at det mottas forskjellige beskjeder fra smitteteamet. 

 

       - Det uttrykkes videre en skuffelse over at man ikke har rutiner på plass selv etter 1 år  

       med pandemien. 

 

16)  17. mai  

Barnetoget er som kjent avlyst i år også. Oslo kommune har støtteordning for alternativ 

feiring av dagen.  Dette skal FAU søke på. Det ble foreslått å kjøpe is, pølser eller popcorn til 

alle barna som de kan få utdelt i kohortene sine.  

Kanskje man skulle prøve å få til digitalfeiring eller hilsen til barna over nettet. Kanskje en 

digital arrangement med lokale talenter? Trylleshow? Fiskebod? FAU tar imot alle gode 

forslag.  

Det opplyses om at Trosterudklubben har lydstudio. Kan høre med de om de kunne være 

behjelpelige med å redigere eller sette sammen en video.  

Det er 5. og 2. klasse som er ansvarlige for 17. mai feiringen. 

 

17)  Informasjon fra FAU 

FAU er blitt kontaktet av Arne Storøy som er leder av Lutvann og Trosterud Skolekorpset. 

Korpset prøver å starte opp igjen. Det er nå mulighet for å melde inn barna. 

Kontaktinformasjon: mobil: 913 53 154, epost: arnstoro.online.no 

 

Bydelsfedre: organisasjonen ønsker å starte en gruppe i bydel Alna. Ønsker å komme i 

kontakt med aktive menn. Det vil bli gitt grundig opplæring.  Kontaktinformasjon: 

Organisasjonsleder Nasreen Begum tlf: 975 63 316, epost: info. 

bydelsmor.no. Det kan også leses mer om organisasjonen med hjemmeside: 

http://www.bydelsmor.no/bydelsfedre og på Facebook-side: 

http://facebook.com/bydelsfar.no  

 

Møte KFU:  Ikke mye å melde herifra. Det er stor fokus på alternativ feiring av 17. mai 

 

http://www.bydelsmor.no/bydelsfedre
http://facebook.com/bydelsfar.no


Sommerskole: Viser til sak i avisen vedrørende manglende/dårlig tilbud i bydelene Alna og 

Grorud. Flere foreldre/foreninger vurderer å gå sammen og skrive et debattinnlegg. FAU har 

fått spørsmål om de stiller seg bak dette innlegget. Flere av FAU representantene var enige 

og ingen imot, så FAU støtter innlegget. 

 

18)  Foreldreforening ved Trosterud skole 

Ingen inntekter og ingen utgifter. Pengene fra kommunen savnes. Det sendes en påminnelse 

vedrørende disse.  

 

19)  Eventuelt  

Det ble foreslått å opprette en lukket facebook-gruppe hvor man eventuelt kunne legge ut 

løpende informasjon fra FAU som uansett er offentlig. Dette sjekkes nærmere. Det opprettes 

en test-side for testing.  

 

Ber fauforeldre om å like “Foreldreforeningen ved Trosterud skole” på facebook. 

 

Det ble igjen meldt om av toalettet for 2. klassinger ikke blir vasket. Likedan med utedoen. 

Dette sjekkes nærmere.  

 

 

 

Neste FAU møte: 03.06.2021 kl 1830. 


