
Alle FAU representanter 

 

Referat fra møte i Trosterud FAU 

Sted:  Samlingssalen Trosterud skole 

Dato:  onsdag 21.oktober 2015 

Tid:  Kl. 18.30 – 20.30 

 

 
Navn klasse 

FAU leder Anders Hanssen 3B 

Nestleder Solfrid Kolby 6B 

Ikran Musse Waberi 1B 

Aftab Parvaiz 1C 

Wenche M. S. Galtung 2B 

Lise Markussen 3C 

Hilde Ulrich 4A 

Anders Orvedal 4B 

Marianne Franck 5B, vara 
 

 

 

 

Meldt forfall: Nina, Mads, Runa, Christina 

 

Sak   9/15-16 Informasjon fra skolens ledelse 

Rektor ikke til stede, men melder at: 



"Har ikke noe nytt å melde fra skolen, lekeplassen er snart ferdig og elevrådet planlegger flott 
markering når den er ferdig.  

Undervisningsbygg som eier skolen, tillater maling i skolegården. Men er opptatt av at FAU påtar 
seg ansvaret for vedlikehold ved hærverk el tagging." 

 

Sak 10/15-16 Status stiftelse av forening v/Mads 

Mads ikke til stede, men sier: 

"Igangsetting av registrering er blitt forsinket, men målet er å komme i gang denne uken, og vi kan 
håpe på svar innen 3 uker. Vil kontakte bydelen for å forklare at vi er blitt forsinket." 

 

Sak 11/15-16 Sosialt arrangement v/Anders, Camilla 

Camilla ikke til stede. 

De aktuelle datoene er 4.11 og 11.11, begge onsdager. Har ikke fått respons fra skolen på når 
lokalene er ledig før i dag. Begge er ledige. 

11. er bedre enn 4., fordi vi trenger tiden til å skaffe frivillige. 

Tema: Halloween-party 

Deling: 

1 trinn med foreldre: 17:00 +1t 

2-5 trinn:                   18:30- 20:00 

6-7 trinn: spør elevrådet! (Lærerkontakt. Anders spør) 

2 vafler+brus: 50,- 

Hjelpere: 10 stk, minimum. ca 2 fra hver klasse som mål 

Send mail til representanter for å skaffe folk til dugnad.  

Spør Josianne eller Eivind om å være DJ 

Vaffeljern og vannkoker kjøpes inn av Solfrid 

Sjekk lagerbeholdning av varer før øvrig innkjøp gjøres. 

Anders har ansvaret for å sende ut informasjon om skolediscoen og sette i gang planleggingen 

Sak 12/15-16 Maling av skolegård v/Ove Kenneth 

Boost Haugerud har fått lovnad fra Undervisningsbygg om tilgang på maling. 

Vi trenger en gruppe som er villige til å jobbe frem noen alternativ. 



To-tre forslag som elevrådet får kikke på og mene noe om. 

Ove Kenneth har opprettet en facebook-gruppe til formålet. Solfrid sender ut egen mail om dette 
i etterkant av møtet. 

 

Sak 13/15-16 Arbeidsform i FAU v/Anders 

Utsettes til bedre oppmøte. 

 

Sak 14/15-16 Eventuelt 

 

Regnskap: 

Kasserer ikke tilstede, men sendte følgende beskjed: 

"Renskrevet regnskap for 2014-2015 blir ferdig før helgen. Ingen penger er brukt siden siste møte."  

 

Trafikkommiteen: 

Informasjon fra Mads: 

"Refleksaksjon ble gjennomført torsdag 15.10, 350 reflekser ble delt ut. Komiteen skaffet 
refleksene, men en av leverandørene fikk ikke levert alle før torsdagen. 6 voksne deltok, 3 fra 
komiteen og 3 frivillige voksne. 

Komiteen kontaktet på forhånd 7 vakter som sto på vaktlistene til klassene, 3 dukket opp. 
Halvparten av klassene har ikke levert skjemaer, mange av skjemaene har ikke vakter på alle 
aksjonsdatoene. Komiteen finner at det ikke er grunnlag for å fortsette aksjonene, og ønsker ikke å 
gå tilbake til den gamle metoden med personlig oppfølging av frivillige. Hvis ikke FAU ønsker en 
annen ordning, og finner en løsning, vil det ikke bli organisert flere aksjoner." 

=> Agenda neste møte. Trafikkommiteens fremtid 

 

  



Diverse: 

- Matematikk! Hva kan vi i FAU gjøre? 

- Høre med rektor! Til neste møte. Vil du ha hjelp av FAU? Kan vi kjøpe noe? Arrangere noe? 

- Mattequiz? Spill? Hjelper det å bli mindre avhengig av hjelpemidler. 

 

Oslo KFU: 

Informasjon fra fellesmøte Oslo KFU 

Det anbefales å etablere årshjul for FAU-arbeid 

Oslostandard for hjem/skole bør tas opp på det første FAU møtet hvert skoleår 

Strategisk plan bør presenteres av rektor på møte i begynnelsen av hvert kalenderår 

Resultater fra elevundersøkelsen bør presenteres for FAU 

AKS og FAU: Forslag om å delta på FAU møter. Vi starter med å invitere AKS leder til ett  
kommende FAU møte. 

   

Boost Haugerud, initiativ til møte for foreldre med barn under 6 år 

  - Møtedato er satt: 12.11 

  - Solfrid møter. Anders om anledning.  

 

Oslo, 8 oktober 2015 

Anders Hanssen  


