
Referat fra møte i Trosterud FAU 

Sted:  Samlingssalen Trosterud skole 

Dato:  onsdag 7.januar 2015, 18:30 -  20:30 

Tilstede: 

Navn klasse 

FAU leder Solfrid Kolby 5A 

Jon Terje Bekken 1B,vara 

Anders Hanssen 2B 

Ove Kenneth Nilsen 2C 

Anders Orvedal 3B 
Nina Vallin 4A 
Marianne Franck 4B 

Mads Aanerud 5A 

Oddlaug Vickneswaran 5A 
Anita Myhre 5B 

Mads Aanerud 7A, vara 
 

Rektor Henriette Randsborg var til stede på deler av møtet. 

Sak 20/14-15 Innkalling og referat fra forrige møte godkjent  

Sak 21/14-15 Informasjon fra skolens ledelse ved rektor Henriette Randsborg 

 3C – ny fast kontaktlærer på plass 

 4B – kontaktlærer er tilbake i 50 % stilling etter sykdom 

 Ingen øvrige endringer i personalsituasjonen ved skolen. 

 5.trinn mistet 4 elever i desember, det er nå få elever på dette trinnet. 

 6 nye elever har meldt sin interesse for skolen siden årsskiftet. 

 AKS – base 1 pusses opp 

 Skiskole, friluftsgruppe 2 dager i uken, svømming for de minste 

 Skolen er påmeldt årets 17.mai tog 

 Skolen erfarer at de har jobbet godt og strukturert med de konkrete sakene vedrørende 

mobbing. Det er behov for å øke forebyggende innsats. Det er blant annet engasjert 7.trinns 

elever som trivselsledere både i skolegården og på fotballbanen. 

 Det er nå registrert 79 skolestartere til høsten.  

 



Sak 22/14-15 Valg av nestleder 

Anders Hanssen ble valgt. 

Sak 23/14-15 Oppussing av skolegård (Ove Kenneth) 

Vi ble presentert ett forslag til løsning. Det er fremdeles ikke fastsatt ett endelig budsjett og det er 

derfor uklart hvor mye som blir gjennomført. Jon-Terje følger opp med driftsstyret på Haugerud og 

Mads og Solfrid følger opp med driftsstyret på Trosterud. Vi håper bevilgningene blir besluttet slik at 

oppussingen kan foregå i løpet av sommeren som antydet fra fung.rektor i høst. 

Vi trenger ett team som kan bistå Boost Haugerud med å søke ulike instanser om midler. Jon Terje og 

Anders meldte seg. 

Sak 24/14-15 Trafikkaksjoner – informasjon fra komiteen (Mads)  

Det er for få foresatte som bidrar, og det er stort sett de samme hver gang. Komiteen vil legge frem ett 

nytt forslag til gjennomføring på neste FAU møte. 

Sak 25/14-15 Forslag til endring av vedtekter 

Utkast til endrede vedtekter ble lagt frem. Solfrid reviderer basert på dette og sender ut til ny 

høringsrunde innen januar. 

Sak 26/14-15 Neste sosiale arrangement for elevene (informasjon fra arbeidsgruppen) 

Skolen sjekker ut om de også i år ønsker bistand til Valentinesballet. Vi planlegger som i fjor, 

Valentinsballet for 6 og 7.trinn en dag og dagen etter 2 runder med karneval (1-2.trinn og 3-5.trinn). Det 

oppfordres til å bli med på de lokale arrangementene ved skøytebanen. Bruk den gjerne også til 

klassevise arrangement. 

Sak 27/14-15 Foreldreforedrag (informasjon fra arbeidsgruppen) 

Det er undersøkt med Barnevakten ang nettvett. Det er skepsis i FAU om deltagelsen vil bli stor nok til at 

det forsvarer å bruke penger på dette. Inntil videre legger vi derfor ideen om foreldreforedrag på is. Når 

dette tas opp igjen så bør det vurderes om noe kan gjøres i samarbeid med f.eks Lutvann skole, 

Haugerud Skole eller HIF. 

Sak 28/14-15 Eventuelt 

Mads undersøker muligheten for innkjøp av bålpanne til FAU, eventuelt om HIF vil investere i dette. 

Supert å benytte ved skøytedager, akedager ov. 

Dato for nytt møte er onsdag 4.februar kl 18.30. 

Referent 

Solfrid Kolby/FAU leder 


