
Referat møte i Trosterud FAU – møte 5/2016-17 
Sted:  Samlingssalen Trosterud skole 

Dato:  Tirsdag 7. juni 2017 

Tid:  Kl. 18.30 – ca. 20.15 

 
Sak 40/16-17 Referat fra forrige møte 
Godkjent 
 
Sak 41/16-17 Informasjon fra rektor 
Rektor orienterte: 

 Skolen har fått fire nye stillinger, alle stillingene er besatt 
 Det blir en innvendig ombygging i kontorbygget for å frigjøre med plass til AKS 
 Det har vært innbrudd på skolen i kunst- og håndtverksrommet med hærverk  
 Rektor ber FAU og foreldrene vurdere om skolen skal gå i 17. maitoget i 2018 og heller 

begynne med annethvert år. Det er kostbart (100.000) per år og det er dårlig oppmøte. I år 
deltok kun 27% av elevene. I 2019 er skolen 50 år og vi vil få gå tidlig i toget og i tillegg bli 
invitert på Rådhuset.  

 Rektor meldte også behov for å rense og reparere fanen og kjøpe nye stenger til flaggborgen 
og oppfordret FAU til å vurdere dette.  

 Det blir kun 2 klasser i 1. trinn til høsten på grunn av at skolen ikke har flere klasserom. Det er 
en god del elever som sogner til Trosterud som i stedet må gå på Lutvann og Tveita skoler. 

 
Sak 42/16-17 Orientering fra Driftsstyret  
Leder av driftsstyret orienterte fra driftsstyremøtet tidligere samme dag: 

 Skolens økonomi er litt bedre enn budsjettert, men det er stor usikkerhet knyttet til nye 
lærerstillinger mm. 

 Skolen har satt av midler fra driften av skolen til å dekke innvendig ombygging for å gi større 
plass til AKS.  

 Driftsstyret har diskutert sykefravær og blitt orientert om at dette er bedre nå.  
 Driftsstyret har behandlet uttalelse til Skolebehovsplanen. 

 
Sak 43/16-17 Skolemiljø 

 Det bør lages en enkel «Huskeliste» til foreldrerepresentantene som de kan bruke ved de 
første foreldremøtene. FAU lager et utkast. 

 FAU ønsker å få en orientering fra rektor om skolens rutiner for håndtering av mobbing som 
sak til FAU til høsten. 

   
Sak 44/16-17 Oppsummering av 17-mai opplegg og arrangement 

 Arrangementet gikk veldig greit. Samlet god erfaring med bruk av bonger istedenfor 
kontanter, men dette kan ytterligere forbedres.  

 Det anbefales å sette ned 17-mai komite så tidlig som mulig til høsten. 
 



 
Sak 45/16-17 Foreldreforeningens økonomi 

 Økonomien er bra. Overskudd på 17. mai arrangementet (20.000). Veggmaleriet ser ut til å 
gå i balanse. Foreldreforeningen har fått 10.000 i tilskudd fra bydelen til vedlikehold av 
skøytebanen og andre tiltak og turen til Inspiria er på budsjett. 

 FAU ønsker ikke å bruke av foreningens midler til fane og nye stenger til flaggborgen, men 
heller bruke dette på arrangementer som bidrar til mer aktiviteter for elevene.  

 
Sak 46/16-17 Maleri på skoleveggen 

 Veggmaleriet har fått gode tilbakemeldinger. På tross av en del uforutsette kostnader er det 
lykkes å få en rekke bidragsytere som gjør at maleriet økonomisk går i balanse. 

 
Sak 47/16-17 Skolebehovsplan og planprogram 

 FAU har hatt møte med kommunen (EBY) om planene og vil jobbe for å bli ytterligere 
involvert i prosessen  

 FAU vil forsøke å få på plass et åpent foreldremøte med FAU på Haugerud skole knyttet til 
skolenes plass i Planprogrammet for Haugerud/Trosterud.  

 FAU har vedtatt vedlagte uttalelse knyttet til Skolebehovsplanen 
 
Sak 48/16-17 Aktiviteter i FAU 

 FAU tar sikte på de samme arrangementene som tidligere år. 
o Skoledisco 
o Karnevallsdisco 

 FAU ber foreldrerepresentantene ta dette opp på de første foreldremøtene, slik at 
planleggingen kan starte i tide.  
 

Sak 49/16-17 Eventuelt 
 Ingen saker 

 
  



Vedlegg: 
 

Høringsuttalelse til skolebehovsplanen for 
Oslo fra FAU ved Trosterud skole 
I skolebehovsplanen for grunnskolen er det pekt på at Trosterud skole og Haugerud skole med 
flerbrukshall er i dårlig bygningsmessig stand og må totalrehabiliteres eller erstattes med nybygg. Det 
vises videre til at Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Bymiljøetaten og Utdanningsetaten samarbeider 
om konseptvalgutredning og planprogram for området, hvor det også legges til rette for ny 
boligutbygging. 

FAU ved Trosterud skole er bekymret for at det ikke er omtalt noen ny utbygging i tidsplanen frem til 
2025 for skolen. FAU mener det er et stort behov for ny skole innen 2025. FAU ber også om å bli 
involvert i arbeidet med Konseptvalgutredningen for skolene i området og planprogrammet sammen 
med FAU ved Haugerud skole. 

Trosterud skole har i dag ikke tilstrekkelig kapasitet til alle elevene som normalt sogner til skolen. Det 
skulle normalt vært 3 paralleller på første trinn til høsten, men kapasiteten gir ikke mulighet for mer 
enn 2 paralleller, slik at elever i inntaksområdet må gå på andre skoler. Skolebehovsplanen behandler 
relativt store områder samlet. Vurderingene av behovet blir dermed for overordnet. Trosterud skole 
er for eksempel en del av Groruddalen øst som dekker hele bydel Alna og noe av bydel Stovner.  FAU 
ønsker at barna skal få gå på nærskolen og behovet må derfor også vurderes ut fra kapasiteten på 
nærskolen. FAU beklager at skolen i dag ikke kan ta imot alle elevene som normalt sogner til skolen 
og ønsker at dette også tas hensyn til i vurderingen av ny skole. 

Ved en vurdering av ny skole eller rehabilitering ønsker FAU at det legges vekt på at elevene skal 
kunne gå på skolen i overgangsperioden. Dette tilsier ny skole på en ny lokalitet i nærområdet. FAU 
ber om at det vektlegges løsninger som gjør at det unngås nedetid, slik at elevene ikke må flyttes til 
andre skoler. Vi vurderer dette som kritisk for både skole- og bomiljøet.  

I skolebehovsplanen for videregående skoler og spesialskoler anbefales Haukåsen skole relokalisert. 
Svømmeanlegget ved Haukåsen brukes i stor utstrekning av Trosterud skole og aktivitetsskolen. FAU 
vil understreke viktigheten av at svømmeanlegget ikke forsvinner, men blir værende selv om 
Haukåsen skole flyttes. Dette er viktig for svømmeundervisningen ved Trosterud skole og vi antar det 
er tilsvarende viktig for de andre skolene i området. 

 


