
REFERAT FAU-møte Onsdag 12.oktober 2016 18:30-20:15 
 
SAK 1-2/16-17 
REKTOR INFORMERER 

● Skolen har nå rekord i antall elever på skolen, det er 423 elever og 18 klasser på skolen. 
Vi har i år 4 nye lærere, 3 av disse er nyutdannede. 

● Ventilasjonsanlegget ble klart i høstferien, de jobber med justeringer nå. Skolen er veldig 
fornøyde med anlegget og alle som jobbet for at skolen skulle få det nye anlegget. 

● Skolen har fått nytt gress på fotballbanen, det blir en offisiell åpning av banen 
førstkommende lørdag klokken 12. 

● Skolen har hatt en egen vennedag/høstdag. Elevene har da vært sammen med andre 
elever på tvers av trinn. De har vært på utflukter rundt omkring i byen. 

● Fargerud -  skolen ser flott ut, takk til alle som har deltatt og stått på slik at skolen har fått 
midler til kunst og maling rundt omkring. Skolen gleder seg til å se resten av prosjektet. 

● Det ble flagget på halv stang dagen hvor tidligere rektor Wenche Lowzow ble bisatt. 
● FN-dag 24. oktober vil bli markert med flagg og underholdning i skolegården av noen av 

klassene, 1.klasse skal synge fra scenen. 
● BlimE- dagen blir den 11. november, skolen vil delta med sang og dans i skolegården. 
● Møte med barna om morningene, rektor og undervisningsinspektør møter elevene ved 

porten hver morten. Det er blid og herlige unger vi har på skolen vår. 
● Thorbjørn Røed Isaksen inviterer alle foresatte til å komme til Haugenstua skole 

18.oktober fra 18-19. Det blir spørrerunder og muligheter for å komme med innspill til 
ministeren. Skolen oppfordrer til å møte opp å delta. 

 
SAK 3/16-17 
VALG AV LEDER, NESTLEDER OG KASSER TIL FAU STYRET. 
Nytt styre ble valgt. Jon-Terje Bekken (3b) blir leder, Uzma Sabir (2c) blir nestleder, Bjørn Lyche 
(5a) blir kassere og Runa Sletten (5a) fortsetter som sekretær. FAU-styret er også styre for 
foreldreforeningen for Trosterud skole.  
 
SAK 4/16-17 
VALG AV SMU rep. 
Skolemiljøutvalget (SMU) består av representanter fra elever, foreldre, ansatte, ledelse og 
kommunen. SMU skal bidra til å sikre brukermedvirkning i det lokale arbeidet med å utvikle og 
sikre skole- og læringsmiljø for elevene. Videre kan SMU utøve innflytelse gjennom å være en 
utviklingspartner i skolemiljøarbeidet og bidra til å kvalitetssikre rutiner og prosedyrer. De skal 
medvirke til at skoleledelsen, de tilsatte, elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å 
skape et godt skolemiljø. SMU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet. 
 
Amine Hashem (2c) og Marianne Midthus Østby (5b) ble valgt til SMU. 
 
 
 
 



SAK 5/16-17 
VALG AV VARA FORELDREREPRESENTANT TIL DS. 
Osloskolene har driftsstyrer bestående av foresatte, elever, ansatte og representanter fra 
bydelsutvalgene og andre eksterne. Driftsstyret er plassert administrativt i linjen mellom direktør 
for Utdanningsetaten og rektor ved den enkelte skole. Gjennom ordningen med driftsstyrer 
ønsker Osloskolen å styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den 
enkelte skole og gi brukerne reell innflytelse på skolens samlede virksomhet. Driftsstyret skal 
holdes løpende orientert om det som har vesentlig betydning for skolemiljøet, bl.a. om 
hendelser, planer og vedtak.  
 
Lise Markussen (4c) ble valgt som vara til DS. 
 
 
SAK 6/16-17 
SKOLEPLATTFORM 
Fronter blir byttet ut med Skoleplattform Oslo. Ny hjemmeside og portal er oppe. I oktober 
lanseres også meldings-verktøy og mail i portalen. I portalen ligger også It`s learing som brukes 
mye i ungdomsskolen og noe på mellomtrinnene. Pr nå er det litt dårlig nettverk og det tar lang 
tid å logge på.  
 
SMS-varslingen fungerer godt. Noen foresatte savner bekreftelse på mottatt sms, husk å skrive 
inn kode for klasse når det sendes inn beskjeder. Info om dette ligger på hjemmesiden.  
 
Kalender-oppdateringen skal forbedres og det jobbes også sentralt i kommunene med å bedre 
innlogging til portalen. Det er tungvint å legge ut ukeplan for hver enkelt klasse, dette jobbes 
også med.  
 
Innspill: Ukeplan bør legges ut som PDF. Bilder fra turer etc savnes også. 
 
SAK 7/16-17 
REGNSKAP FRA 17.MAI 
Det er 100 000 på konto, vi har fått inn 50 000 til maling, 20 000 til instrumenter og 60 000 til telt 
og skøytebanen.  
Balanse 140 000 inn og ut.  
70 000 inn fra 17.mai og 20 000 ut. 
 
Innspill: Skolen ønsker at foreldreforeningen kan bidra med midler til restaurering av fanen og 
nye flaggstenger til flaggborgen. 
 
SAK 8/16-17 
HØSTENS AKTIVITETER. 

● Forslag om disko, midten av november. Forslag om at det blir et bestemt trinn som har 
ansvaret for disko og karneval. 3.klasse får ansvar, Camilla Rolstad kan bidra for å få 



dette på plass. 1.og 2.klasse har disko sammen, 3.-5.klasse har for seg. (6.-7-klasse bør 
også ha en egen aktivitet, snakke med elevråd og foreldrene om dette).  

● Skolestarter kaffe er et forslag, info fra ledelse og foreldre. (kanskje dette er for sent?) 
Kan førskoledagen inneholde dette også? 

 
SAK 9/16-17 
HVORDAN FÅ FLERE FORESATTE ENGASJERTE? 
Forslag til liste over aktiviteter som skal gjennomføres og fordeles mellom foreldrene. Dette er 
arenaer for å få flere foreldre til å bli kjent og engasjere seg. 

● Vennegrupper = foreldre og barn blir bedre kjent med hverandre 
● Egen sommeravslutning klassevis (dette bør være punkt på neste møte slik at dette kan 

diskuteres videre) 
 
Ny møtedag blir tirsdager, møte ca hver 2.mnd. Neste møte blir i forkant av disko i uka 46/47. 
Tirsdag 8/11.  
 
 


