
Alle FAU representanter 

Referat fra møte i Trosterud FAU 

Sted:  Personalrommet Trosterud skole 

Dato:  onsdag 25.mai 2016 

Tid:  Kl. 18.30 – 21:00 

Tilstede: 

Nestleder Solfrid Kolby 6B 

Stina Braathen Kløven 1A, vara 

Aftab Parvaiz 1C 

Wenche M. S. Galtung 2B 

Camilla M. Rolstad 3A 

Sanja Buljubasic 3C, vara 

Anders Orvedal 4B 

Bjørn Lyche  4C, vara 

Nina Vallin 5A 

Marianne Franck 5B 

Oddlaug Vickneswaran 6B 

Christa Bruun 7B 

 

Sak 35/15-16 Referat fra forrige møte og valg av sekretær for dagens møte 

Ingen kommentarer til forrige møtes referat. Solfrid skriver referat fra dagens møte. 

Sak 36/15-16 Informasjon fra skolens ledelse 

Arbeidet med skolens nye ventilasjonsanlegg starter den dagen skolen slutter. Alt arbeid 
som genererer mye støy skal utføres i sommerferien. 



4 nye kontaktlærere er ansatt, alle med formell lærerutdannelse. To lærere går av med 
pensjon i løpet av 2016 og to lærere har sagt opp sin stilling ved Trosterud Skole. Dette, 
sammen med sammenslåingen av tre klasser på 4.trinn til to klasser medfører endring 
av kontaktlærer for flere klasser. 

Skolen følger den prosessen som FAU tidligere har gitt innspill til når det gjelder 
involvering av foresatte, særlig på de trinn hvor tre klasser blir til to. 

Sak 37/15-16 Skolens deltagelse i barnetoget i sentrum 

I år deltok ca 60 barn i toget. Det er 17.mai komiteen i Oslo som setter reglene for 
hvordan skolene oppløser sitt tog (alle må hentes, eller alle må i buss). Skolen hadde 
fått opplysninger om at området for buss ville bli sperret av slik at det ikke skulle være 
mulig å hente barn etter at de kom til Rådhusplassen slik det tidligere har vært anledning 
til. Dette er årsaken til at alle barna i år måtte bli med tilbake til skolen. På grunn av 
verdens trusselbilde så har skolen fått flere nye retningslinjer å forholde seg til for å øke 
sikkerheten. Skolen erfarer at det tar lang tid å gjennomføre toget, og at særlig de på 
1.trinn blir svært slitne. FAU støtter skolens ønske om ikke å ha med 1.klassinger i tog i 
sentrum. Skolen vil i stedet gjøre mer ut det lokale toget som gås dagen i forveien 
sammen med barnehagene i området og flaggborgen. 

Det ble også diskutert å delta i sentrum annethvert år. De årene man ikke går i sentrum 
kan det i stedet være ett lokalt borgertog i nærmiljøet som avslutter på skolen når FAU 
sin 17.mai fest starter. Med ett økt antall skoler i Oslo er det også sannsynlig at det vil 
komme begrensninger på hvor mange skoler som hvert år kan delta. 

Sak 38/15-16 Barnas spisepauser – hvordan er disse organisert 

Det praktiseres ulikt avhengig av hvilket trinn barna går på. Noen av barna med lange 
dager har også en matpause senere på dagen. Det er ikke lov å ta med mat ut på grunn 
av risiko for rotteplager om det blir mye matrester i skolegården. 

Det ble enighet om at skolen informerer pr. klasse ved skolestart hva som er oppsettet 
for spisepausene pr. klasse. 

Sak 39/15-16 Sommeravslutning 13.juni – kafe arrangert av FAU 

FAU klarer ikke å få nok frivillige til å arrangere kafe denne dagen. Det blir sannsynligvis 
klassevise samlinger den første tiden før det blir felles underholdning i skolegården. 

Sak 40/15-16 Oppsummering 17.mai arrangement 

Stor takk til årets 5.trinn for flott gjennomført arrangement. Foreløpig regnskap viser ca 
28000 i overskudd. 

Erfaringer og forslag til endringer skal evalueres i ett eget møte mellom noen fra fjorårets 
komite, årets komite og neste års komite. Solfrid tar initiativet til dette, før skoleåret er 
ferdig. 



 

Sak 41/15-16 Informasjon fra trafikk komiteen – ny trafikkaksjon i 1.juni 

Skriv er sendt ut, skolen følger opp med SMS. 

Sak 42/15-16 Status regnskap 

God økonomi. Se vedlegg. Sittende kasserer har foreslått flere forenklinger som neste 
års FAU må ta stilling til sammen med en ny kasserer (se ytterligere informasjon under 
punkt 43). 

Sak 43/15-16 Eventuelt 

Foreldreforeningen som styrer FAU sin økonomi trenger ny kasserer. Nåværende 
kasserer Mads ønsker å trekke seg så snart som mulig, men har lovet å gi ny kasserer 
en introduksjon til rollen. 

Siden Mads også ønsker å trekke seg fra Driftsstyret så må en av varaene møte på det 
neste DS til høsten dersom det ikke er valgt ett nytt fast medlem.  

 

Punkter til høstens første FAU møte: 

 Valg av nytt styre (minst to av medlemmene går ut, Mads Aanerud og Solfrid Kolby). Vi 
trenger en valgkomite, gjerne med stort nettverk på Haugerud som kjenner mange med 
barn i 1-5.trinn slik at vi får inn de som potensielt har mange år igjen som foresatte ved 
skolen. Interesserte best melde fra til vår e-postadresse snarest. De siste årene har det 
dessverre blitt noen få som har gjort litt for mye og det er bedre om oppgavene deles på 
flere  

 Valg av nytt fast medlem eller varamedlem om en av de som i dag er vara kan rykke inn 
i Driftsstyret. 

 Presentasjon av retningslinjer/veiledning for 17.mai arrangement ved Trosterud Skole  
 Presentasjon av Årsplan for FAU – hva gjøres når og hvordan 
 Erfaringer fra årets felles sommeravslutning og ønsker for avslutning 2017 

 

 

Har du innspill til FAU så kontakt oss på  fau.trosterud@gmail.com 

Oslo, 6.juni 2016 

Solfrid Kolby 

Nestleder FAU 


