
Alle FAU representanter 

 

Referat fra møte i Trosterud FAU 

Sted:  Samlingssalen Trosterud skole 

Dato:  onsdag 2.desember 2015 

Tid:  Kl. 18.30 – 20.30 

Tilstede: 

Navn Klasse 
FAU leder Anders Hanssen 3B 
Nestleder Solfrid Kolby 6B 
Kasserer Mads Aanerud   

Zahangir Alarn 1A 
Ikran Musse Waberi 1B 
Aftab Parvaiz 1C 
Jon Terje Bekken 2B, vara 
Nahideh 2C 
Hamid 3B 
Anders Orvedal 4B 
Bjørn Lyche  4C, vara 
Nina Vallin 5A 
Marianne Franck 5B, vara 
Mohammad Qadeer 6A 
Oddlaug Vickneswaran 6B 
Ramize Jakupi 6B, vara 
Asima Jabeen 7A 
Nabila Iqbal 7A, vara 
Christa Bruun 7B 

 

 

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

• 79 barn innskrevet til skolestart høsten 2016. Litt over 60 av disse møtte opp til 
innskrivningsdagen.  



• Rektor og nestleder i FAU deltok på ett informasjonsmøte for beboere i området som har barn 
som ennå ikke har startet på skolen. Initiativet kom fra Boost Haugerud og målsetningen var å 
fortelle hvordan det er å ha barn på skolen og for å hindre at potensielle skolestartere flytter fra 
området pga usikkerhet og feilaktige rykter. Arrangementet var vellykket med en åpen dialog. 
Ett umiddelbart resultat er at det iverksettes en 5 årsklubb for foreldre og skolestartere. Deres 
første møte blir arrangert i januar. 

• Lekeplassen ferdig og innviet. Regler for bruk er satt opp sammen med elevrådet. 
• IKT løsningen er teknisk i gang nå. Det jobbes nå med å avklare hvilket og hvor mye innhold som 

skal legges inn i de ulike fagrommene pr elev.  Alle foresatte har adgang via sin bank id eller min 
id løsning (se skolens hjemmeside for mer informasjon). Den skriftlige vurderingen etter 
1.semester skal utføres elektronisk. Dette har ført til at fristen for å gjøre denne ferdig er utsatt 
til 15.februar. 

• Driftsstyret har besluttet en endring i ordensreglene ved skolen. Det vil ikke lenger være tillatt 
med paraply i skolegården. Dette fordi det pasifiserer barna, skaper farlige situasjoner og litt 
kaos i gangene ved klasserommene. 

• Juleavslutning er planlagt for alle klassene. To av andreklassene har valgt å utsette til rett etter 
nyttår pga manglende tilgang til samlingssalen. Flere av klassene har i år egne avslutninger (ikke 
felles på trinnet).  

 

Sak 16/15-16 Regnskap - Budsjett for FAU  

Regnskapet ble presentert 

Budsjett 2015-2016 – se vedlegg. Vedlagte forslag ble godtatt på møtet i oktober 

Skoledisco gjennomført, noe overskudd etter dette. 

Trosterud Foreldreforening er nå stiftet, vårt organisasjonsnummer er 916221347. Stor takk til Mads 
som har ordnet dette. 

Vi har fått bekreftelse fra bydel Alna at frivillighetsmidlene som vi ble innvilget vil bli utbetalt nå som vi 
har organisasjonsnummer. Det er viktig at vi får gjort innkjøpene innen 31.12.2015. 

Midler til drift av skøytebanen (30000,-): Bjørn Lyche og Odd Arne Erikstad er ansvarlig for innkjøp. Det 
vil bli kjøpt inn bod for oppbevaring, flyttbare benker, isskrape, skøyter osv. Det vil bli anledning til å 
låne utstyr til f.eks arrangering av bursdager og klassearrangementer. 

Midler til bodtelt (40000,-): Mads Aanerud og Zahangir Alarn er ansvarlige for innkjøp. 

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. 
 

Sak 17/15-16 Skolegruppe C møte 

Trosterud Skole var arrangør av Skolegruppe C møte i november. Områdedirektør Bjørn Indrelid deltok. 
Referat fra møtet vil bli lagt ut på Oslo KFU sin hjemmeside (oslokfu.no). 

Sak 18/15-16 Oppsummering av skoledisco i november  

Stor takk til alle som bidro! 

Forberedelsene ble pga kort tid ikke optimale. Erfaringer fra tidligere arrangement ble ikke ivaretatt og 
det ble flere negative tilbakemeldinger. Dette ble spesifikt rettet mot køsystemet på utsiden som ble for 
tidkrevende. Det førte til at noen barn fikk svært liten tid på selve arrangementet, og noen foreldre var 
usikre på om det var trygt å sende inn barna. Ved senere disco skal det ikke være mer enn tre trinn 
samtidig, og det må være minimum 45 minutter mellom arrangementene. De større barna krysser seg 
selv inn slik at innregistrering går raskere.  Styret vil lage en instruks som kan benyttes ved senere 
arrangement (ansvarlig Solfrid). 

Vårt neste arrangement er valentinsball (for 6-7.trinn) og karneval (1-5.trinn) 17. og 18. februar. Vi 
følger tidligere arrangerte karneval sin inndeling mellom klassene og vi endrer tidspunktene slik at det 
blir en hel time mellom når 1-2. klasse er ferdig og 3-5. klasse starter. Vi skal også ha ett opplegg på 
utsiden slik at de som kommer tidlig blir engasjert med noe på baksiden av samlingssalen inntil det er tid 
for å slippe inn. Solfrid tar hovedansvaret for karneval discoene. Hun legger frem plan for arrangementet 
på neste FAU møte. 

 

Sak 19/15-16 Evaluering av trafikksikkerhetsarbeidet  

Forrige trafikkaksjon ble ikke vellykket. Det er fremdeles for få foreldre som møter opp. 

Ikke alle klassene har levert påmeldingslistene som ble tatt opp på høstens foreldremøter. 

FAU ønsker å prøve en gang til og den planlagte aksjonen 9.desember vil gå som planlagt. Mads sender 
informasjon til skolen og ber de om bistand til sms og brev hjem. 

Jon Terje Bekken vil bistå med å skrive brev/kontakte relevante politiske organer og andre relevante 
kanaler på de områdene som vi vil fortsette å jobbe med. Trafikk komiteen vil se igjennom de 
undersøkelsene de har gjennomført og vurdere om det er noen av disse vi skal jobbe videre med. Mads 
og Bjørn legger dette frem på FAU møte i januar eller mars. 



Det er også behov for flere medlemmer i gruppen. Ta gjerne dette opp med andre foreldre i klassen og 
prøv finne noen som kan bidra. 

 

Sak 20/15-16 Eventuelt 

Informasjon om arrangering av tur til Inspiria ble overlevert til 6.trinnskontaktene. 

 AKS leder inviteres til neste møte. 

 

Neste møte onsdag 20.januar kl 18.30 i samlingssalen. 

 

Oslo, 8.desember 2015 

Solfrid Kolby 

Nestleder 

 

Vedlegg: Budsjett 2015-2016 

 



 


