
Referat møte i Trosterud FAU – møte 4/2016-17 
Sted:  Samlingssalen Trosterud skole 

Dato:  Tirsdag 28. mars 2017 

Tid:  Kl. 18.30 – ca. 20.00 

 
Sak 29/16-17 Referat fra forrige møte 
Godkjent 
 
Sak 30/16-17 Informasjon fra rektor 
Rektor ble forhindret fra å møte, men FAU-leder hadde orientert FAU-leder om følgende:  

 Sykefraværet har gått ned, det er tilfredsstille for både elevene og de andre ansatte.  
 Vi har fått flere lærer: fra høsten får vi 4 nye lærer på 1.-4. trinn; en på hvert trinn. De skal 

forbedre elevenes norskspråklige ferdigheter. Ansettelsesprosessen er i gang. Vi har godt 
med søkere. 

 Vi har ansatt tre ny kontaktlærer - tre unge menn.  
 De aller fleste klassene beholder kontaktlæreren sin neste skoleår. 
 Lærerkabelen er ferdig rett rundt påske. Det blir to klasser på første trinn. Ingen 

skolestartere som søker overflytting til oss får plass.  
 17. mai: vi er skole nr 17 i barnetoget, så det blir tidlig avreise fra skolen, og tidlig retur. Vi 

tenker at 1. trinn ikke blir med i barnetoget. De går i lille-17.maitog med barnehagene dagen 
før. I fjor meldte lærerne på 1. trinn at dagen ble for lang for de minste, de ble slitne, sultne 
og tørste. 

 Aksjonsuke i neste uke med fokus på god språkbruk og god oppførsel. Alle klassene skal ha 
dette som fokus, vi styrker inspeksjonen og 'leter' etter gode eksempler på god 
språkbruk/oppførsel. 

 Foreldreundersøkelse pågår i disse dager og vi håper mange svarer. 

FAU diskuterte 17-mai og ba FAU-leder gi rektor følgende tilbakemelding: 

 FAU ønsker at 1. klasse skal få mulighet til å stille i 17. mai-toget. Dersom skolen mener det 
er behov, så ber vi om at det tas kontakt med foreldrerepresentantene slik at de kan få 
mulighet til å stille med foreldre. 

 FAU ønsker at det skal være mulig for foreldre å hente barna i sentrum etter 17. maitoget og 
ber skolen legge til rette for dette. Dette blir enda mer aktuelt i år, når skolen går så tidlig i 
toget. Det er også behov for bedre informasjon 

Sak 31/16-17 Orientering fra Driftsstyret 
Tatt til etterretning 
 
Sak 32/16-17 Orientering fra 17-mai komiteen 
Tatt til etterretning 
 



Sak 33/16-17 Evaluering av Karnevalsdisco 
Bra gjennomføring. Aldri hatt så mange foreldre som meldte seg. Popcorn fungerte bra, men vi bør 
ha noe med litt mer mat. Vurdere ved fremtidige arrangement. 
 
Sak 34/16-17 Valg av Skolefotograf 
Det er ønskelig med et annet fotofirma enn ved sist fotografering. Flere mener det ble for dårlig 
kvalitet i fjor. FAU ønsker også at det skal produseres en gratis skolekatalog med alle klassebildene, 
slik det tidligere har blitt gjort. 
 
Sak 35/16-17 Maleri på skoleveggen 
Det ble orientert om det planlagte veggmaleriet. Tatt til etterretning 
 
Sak 36/16-17 Skolebehovsplan  
Det står lite om Trosterud/Haugerud – vurdere senere. 
 
Sak 37/16-17 Foreldreforeningen økonomi 
Foreningen har en god økonomi og det er rom for tiltak som kan bidra til å bedre skolemiljøet, men 
det trengs forslag. 
Det ble diskutert støtte til avslutningsarrangement for 7. klasse. Det ble samtidig besluttet å gi et 
bidrag på 1500,- kroner pr klasse til årets 7. klasseavslutning.» 
 
Sak 38/16-17 Aktiviteter i FAU 
Utsatt 
 
Sak 39/16-17 Eventuelt 

 Sykling til skolen: FAU ønsker at det legges bedre til rette for at barna kan sykle til skolen og 
ønsker å få på plass sykkelstativ på skolen og vil jobbe for dette. 

 Inspiria: Foreldreforeningen støtter tur til Inspiria som tidligere. 

  


