
 

Referat fra møte i Trosterud FAU 

Sted:  Samlingssalen Trosterud skole 

Dato:  onsdag 8.april 2015 

Tid:  Kl. 18.30 – ca. 20.15 

Tilstede: 

Wenche M. S. Galtung 1B 

Camilla M. Rolstad 2A 

Ove Kenneth Nilsen 2C 

Anders Orvedal 3B 

Nina Vallin 4A 

Marianne Franck 4B 

Mads Aanerud 5A (vara) og 7A 

Christa Bruun 6B 

FAU leder Solfrid Kolby 5B 

 

Agenda: 

Sak 35/14-15 Godkjenning av innkallelse og referat fra forrige møte: Godkjent 

Mads informerer at bålpanne nå er kjøpt inn. 

   

Sak 36/14-15 Informasjon fra skolens ledelse ved Henriette Randsborg 

• 5.trinn er slått sammen i to klasser. Foreløpig kun en henvendelse fra en foresatt. Det har vært 
en god prosess i forkant av sammenslåingen ifølge rektor. 

• Ny kontaktlærer er ansatt. 
• Vikar for inspektør starter 1.juni (vikar i Nils Ottos 6 mnd pappapermisjon). 
• AKS leder Hege Ekanger Bjerke har sagt opp sin stilling. 
• For øyeblikket er det 64 skolestartere til høsten, noen av disse har søkt andre skoler. 
• Det har vært flere farlige trafikkaksjoner ved Rimi/P-plass. Skolens ledelse er nå ofte ute i 

området hver morgen. 
• Trosterud Skole er valgt ut til fylkestilsyn i mai. Det er god støtte fra etaten i forbindelse med 

forberedelsene til tilsynet (krever en god del dokumentasjon i forkant av tilsynet). Selve tilsynet 



vil bli gjennomført 21.mai, gjennomføres gjennom intervjuer og gjennomgang av 
dokumentasjon. Rapport er forventet i juni. 

• Skolen skal gå forholdsvis sent i årets 17.mai tog, rundt nummer 70. 
• Skolen ønsker dialog med FAU om det er mulig å endre på skolens tradisjoner ved 

juleavslutningen for å sikre at alle deltar. Dette tas opp igjen senere. 

Sak 37/14-15 Siste nytt om oppussing av skolegård (Ove Kenneth) og våre søknader om 
Frivillighetsmidler 

• Det ble sendt inn tre søknader til bydel Alna. Vi har fått uoffisiell informasjon om at støtte til 
drift av skøytebane og innkjøp av bodtelt har blitt innvilget. Det er vi veldig takknemlige for! 

• Det har foreløpig ikke kommet noen informasjon til skolen om når det blir oppstart av oppussing 
og eksakt hva den vil innebære. Jobben blir tildelt en entreprenør i april/mai.  

 

 

Sak 38/14-15 Felles sommeravslutning, hva kan FAU bidra med? 

Skolen ønsker å gjennomføre en felles sommeravslutning 17.juni. Vi diskuterte hva vi i FAU kan bidra 
med og kom frem til at det kan være en kafe hvor de foresatte bidrar med mat som kan selges. Christa 
tar kontakt med skolen for videre arbeid med dette. Her vil vi trenge mange frivillige til å hjelpe til! 

Sak 39/14-15 Informasjon fra Oslo KFU, Skolegruppe C, SMU og Driftsstyret 

• Vår deltager i Skolegruppe C var ikke tilstede på møtet. 
• Det har ikke vært nytt SMU siden sist. 
• Det har vært gjennomført stormøte i Oslo KFU, men Trosterud FAU var ikke representert. 

Informasjon om møtet kan du finne på Oslo KFU sin webside, her finner du også referater fra 
skolegruppe møter. 

• Siste driftsstyremøte ble avholdt 16.mars. Våre nye vedtekter ble godkjent med noen små 
språkmessige justeringer. Reviderte vedtekter blir lagt på skolens hjemmeside i løpet av april. DS 
hadde også en dialog om hvordan vi kan øke deltagelse av ikke-etnisk norske i FAU. Dette ble 
også tatt opp i dagens FAU under punkt 42. 

Sak 40/14-15 Resultater fra Elevundersøkelse – flyttes til neste møte 

Sak 41/14-15 Nytt fra trafikkomite 

Komiteen presenterte ett nytt system for deltagelse i trafikkaksjoner. FAU godkjente dette og det vil bli 
informert mer om dette før skoleslutt slik at vi er klare til å starte opp til høsten. 

 

 



Sak 42/14-15 Eventuelt 

Vennegrupper og hvordan sikre at foreldre bli bedre kjent med hverandre? 

• Marianne og Anders fikk på ett tidligere FAU møte ett oppdrag om å se på vennegrupper. 
Hensikten er å sikre gode klassemiljøer som legger til rette for ett godt læringsmiljø. Anders ikke 
var tilstede så ble det ikke presentert ett forslag til beslutning. Noen klasser er i gang med 
vennegrupper. De har fått god hjelp av kontaktlærerne så vi ser at det er en forutsetning for å få 
dette til. Det var enighet om at vennegrupper bør starte opp i 1.trinn, muligens kan det 
kombinere med følgegrupper til skolen. Når barna kommer opp i mellomtrinn så er det mer 
hensiktsmessig å se på felles arrangement for barn og foresatte. For å få foreldrene til å bli 
bedre kjent så bør det også ses på egne arrangement for foreldre. Vi håper dette også kan bidra 
til at engasjementet i f.eks FAU arbeid over tid vil øke. 

• Solfrid vil frem til neste møte lage en oversikt over ulike aktiviteter på klassenivå sammen med 
Marianne. FAU vil presisere at det vil være behov for støtte fra skolen og kontaktlærere for å få 
gjennomført dette. 

• FAU ønsker også at erfarne FAU representanter deltar på foreldremøte for 1.trinn for å snakke 
litt generelt om hva som er forventet at deg som forelder ved Trosterud skole sette fra FAU sitt 
ståsted. 

5.trinns representanter melder at det går fremover med planlegging av årets arrangement, men at det 
har vært dårlig oppmøte på fellesmøtene. 2.trinns foresatte vil bli satt opp på vaktlisten 17.mai. 
Informasjon om dette vil bli sendt ut i slutten av april. 

Neste møte blir onsdag 27.mai, samme sted og klokkeslett. Det har vært en del lavere deltagelse på de 
to siste FAU møtene.  Vi får hjelp av skolen til å sende ut påminnelser via SMS til kommende møter. 

 

Oslo, 15.april 2014 

Solfrid Kolby/FAU leder 


