
Alle FAU representanter 

 

Referat fra møte i Trosterud FAU 

Sted:  Personalrommet Trosterud skole 

Dato:  onsdag 20.januar 2016 

Tid:  Kl. 18.30 – 20.30 

Tilstede: 

Navn klasse 
FAU leder Anders Hanssen 3B 
Nestleder Solfrid Kolby 6B 
Kasserer Mads Aanerud Foreldreforeningen 
Ikran Musse Waberi 1B 
Aftab Parvaiz 1C 
Jon Terje Bekken 2B, vara 
Christina de Vries 3B 
Lise Markussen 3C 

Anders Orvedal 4B 
Nina Vallin 5A 
Marianne Franck 5B 
Anita Myhre 6A, vara 

Oddlaug Vickneswaran 6B 
Nabila Iqbal 7A, vara 

 

 

Sak 21/15-16 Informasjon fra skolens ledelse ved Henriette  

• Strategisk plan og budsjett for 2016 skal behandles i driftsstyremøte 21.januar. Strategisk plan 
vil ha fokus på lesing, regning, sosial kompetanse og involvering av foresatte i etablering av gode 
klassemiljø.  

• Skolen skal få nytt ventilasjonssystem i 2016. Arbeidet starter på sommeren og kommer til å 
pågå hele høsten. 

• Skolen skal arrangere vinteraktivitetsdag 28.februar. I mars skal skolen delta på ulike aktiviteter 
knyttet til VM i skiskyting som arrangeres i Oslo. 

• Ny SMS ordning er innført. Noen foreldre skal delta i en testperiode. Fra og med høsten 2016 
skal f.eks alt fravær meldes via SMS. 



 

Sak 22/15-16 Status trafikksikkerhetsarbeid 

Ca 20 møtte opp, vi fikk dekket ett større område enn ved tidligere aksjoner og det var god stemning. 
Rutinene rundt bruk av SMS fungerte bra som varsling og påminnelse.  

Neste aksjon er i mars. Det er kun 8 som er påmeldt til neste aksjon.  

Mads setter opp oversikt over påmeldte per klasse og sender til klasserepresentantene som jobber 
videre med sin klasse for å få flere påmeldte til kommende aksjoner.  

Trafikkomiteen skal gjennomføre ett nytt møte før neste FAU møte for å jobbe med andre saker. 

Sak 23/15-16 Status frivillighetsmidler, innkjøp og regnskap 

Pengene ble utbetalt 28.desember. 

Midlene til drift av skøytebanen er nesten brukt opp. Største investeringer ble snøfreser og skraper. 
Driftsutgifter på 500-1000 per år må heretter legges inn i FAU sitt budsjett. 

Mads har satt opp forslag til kjøp av telt og dette fikk støtte fra resten av FAU.  Vi har en utfordring med 
å sikre lagringsplass. Anders H. sjekker med skolen. 

Regnskapet ble gjennomgått. 

 Sak 24/15-16 

FAU skal i samarbeid med elevråd og skole arrangere Valentinefest 17.februar. FAU skal stille med 
vakter, skolen bestiller mat og drikke. DJ er bestilt. 

Informasjon gitt etter FAU møtet: skolen bekrefter at årets ball blir for både 6. og 7.trinn.  

Torsdag 18.februar skal vi arrangere karneval. Solfrid har ansvaret for arrangementet og vil sende ut 
oversikt over arbeidsoppgaver og kjøreplan. Vi kommer til å ha vakt og sperringer på utsiden for å unngå 
uroen ved døren når noen skal ut og noen skal inn. 

Invitasjoner til begge arrangementene vi bli sendt ut den første uken i februar. 

Sak 25/15-16 Samarbeidsrådet for Trosterud/Haugerud 
 
Anders presenterte Samarbeidsrådet. Vi besluttet å delta i rådet. Jon Terje Bekken vil delta på vegne av 
FAU. Neste møte i rådet er mandag 25.januar. 

 

 



Sak 26/15-16 Eventuelt 

Medlemmer til driftsstyret. Både Solfrid og Mads har vært medlemmer i flere år. Solfrid ønsker å trekke 
seg nå i år, og Mads neste skoleår. Det ble besluttet å foreta valg på neste møte. Vi vil da velge erstatter 
for Solfrid og to nye varamedlemmer. Jon Terje meldte seg som kandidat. Vi oppfordrer andre til å stille 
som kandidater til dette, særlig foresatte med barn i 1-4.klasse siden de har mange år igjen på skolen. 
Det er en fin mulighet til å bli kjent med hvordan dagens osloskole styres.  

AKS leder inviteres til neste møte. 

 

Neste møte TIRSDAG 15.mars kl 18.30.NB Tirsdag og ikke onsdag denne gangen.  

 

Oslo, 25.januar 2016 

Solfrid Kolby 

Nestleder 

 

Vi minner om skolemalingsprosjektet: Bli med i facebook gruppen Fargerud og si din mening om 
forslagene. Vi blir ansvarlige for vedlikehold så vi må velge design som gjør det enkelt å ta vare på det. 

For å bli medlem av gruppen gjør du følgende: 
 
Gå inn med din egen profil på facebook.  
Søk opp Fargerud og be om å få bli medlem.  
Administrator vil da godkjenne dere fortløpende. 
 

 


