
 

 

 

Referat fra FAU-møte  
på Toppåsen skole 

 

Tirsdag 10. mai 2016 kl. 19.30-21.00 
 

 
Oppmøte: 
Rektor: Stein Olav Febakke (sak 2) 
Leder:   Marianne Kluften Hagen, 5. trinn 
Referent:  Silke Øverby, 2. trinn 
 
1. trinn:  Stine Elde, Jarle Lind-Nilsen 
2. trinn:  Merete Larsen 
3. trinn:  Berit Grønhaug 
4. trinn:  Kari Hauge Nielsen 
5. trinn:  Svein Haaland 
6. trinn:  Anita Øvstedal 
7. trinn:  -  
 
1) Referat og innkalling 

Referat og innkalling godkjent. 
 
2) Info fra skolen 
Radouane Elkhou er ansatt som inspektør fra 1. mai. Radouane er del av skolens ledelse og 
kommer til å ta over ansvar for AKS når Sigrid går over i pension (august 2016). Det er ansatt 3 
nye lærere (erstatter lærere som går over i permisjon og permisjon for videreutdanning). 
Informasjon ang. kontaktlærere i skoleår 2016/2017 legges ut i begynnelsen av juni. 
 
Assistentbruken på skolen totalt sett økes neste skoleår. Behov for større voksentetthet i flere 
grupper. Det kommer 2 store første klasser neste år, som fører til behov for full assistentdekning 
for de minste. 
 
AKS 
I neste skoleår tilbys gratis kjernetid som forsøksprosjekt til elever som begynner i førsteklasse 
(https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/gratis-kjernetid-i-
aktivitetsskolen/) og ledelsen forventer større dekningsgrad blant elevene. Hvis Toppåsen har 
samme vekst som andre skoler som var med i forsøksprosjekter, er dekningsgrad forventet å stige 
til ca. 90 %.  
 
AKS må utvides fra 2 til 4 baser, med 4 baseledere, hvis veksten er så stor som forventet og 
økonomi tillater dette. Det skal være tydelig hvilket base et barn tilhører og hvilke voksne som er 
tilknyttet til basene.  
 
I dag har basene 3 voksne i gjennomsnitt, dvs. opp til 25 elever per voksen. En forbedring av 
organisering av fellesaktiviteter mellom basene skal føre til at voksentid brukes mest 
hensiktsmessig. Målet er å øke AKS tilbudet kvalitetsmessig. Det er ingen planer om utvidet 
leksehjelp i AKS-tid, men mer støtte rundt læringsaktiviteter. Man skal øke kompetanse hos 
ansatte i AKS for å støtte utvikling av lese- og matematik-ferdigheter. Fokus på tett samarbeid 
mellom AKS og skolen spesielt rundt elever med spesielle behov for språkutvikling.  
 
To nye assistenter er ansatt i AKS som erstatning av ansatte som går ut i permisjon.  
 
17. mai feiring 

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/gratis-kjernetid-i-aktivitetsskolen/
https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/gratis-kjernetid-i-aktivitetsskolen/


 

 

• Oppmøte på skoleplassen for ledsagere klokka 09:00 for gjennomgang av beredskaps-rutine - 
Stine sender en e-post til ledsagerne for å minne dem om oppmøte-tidspunkt  

• Det er bestilt bussplass for 250 personer (160 påmeldte barn) til byen, og 1 buss tilbake for 
flaggborg og korpset   

• 17. mai program er fordelt per ranselpost  
 
3) 17. mai 
Komiteen har god kontroll. Kakeleveranse (1. og 3. trinn) og leveranse av vaffelrøre (2. trinn) er 
bekreftet. 
 
4) Oppsummering bruktmarket 
Veldig vellykket arrangement. Spesielt sykkelverkstedet fungerte supert. Et forbedringsforslag for 
neste år er å organisere sykkel-aktiviteter. Konseptet å gjennomføre bruktmarket i kombinasjon 
med en annen aktivitet (sykkelverksted i våren) vurderes å være bra, Det var vanskelig å finne en 
kombinasjon i høsten, derfor ble brukt-/bokmarket i høsten lagt ned. Hvis noen har gode ideer hva 
vi kan gjøre i høst i tillegg til bruktmarket kan vi vurdere å re-introdusere høstmarket. 
 
5) Økonomi 
Gjennomgang i neste FAU-møte. 
 
6) Foreldreskolen og førskoledager 
Foreldreskolen gjennomføres hver høst, 3 kvelder med ca, 2 uker i mellom. FAU 2. trinn 
2016/2017 (1. trinn 2015/2016) er ansvarlig for organisering. Det finnes en “oppskrift” som 
veiledning. Marianne lager invitasjon/brosjyre, skolen printer nok eksemplarer, men FAU må brette 
brosjyrene. 
 
1. kveld -  FAU ansvarlig 
2. kveld -  Lærere ansvarlig (ordinær foreldremøte som del av foreldreskolen) 
3. kveld = festkveld (foreldrekontakter 2. trinn hjelper med å arrangere festen)  
 
Marianne og Stine setter dato. Informasjon inklusive dato må sendes ut på besøksdag (24. mai). 
Det er ønskelig at lærerene kan være med alle 3 kvelder. Marianne tar opp med Stein Olav om  
 
7) Lys og lyd i samlingssalen 
Befaring ble kansellert pga aktivetet i samlingssalen. Nytt befaring skal gjennomføres etter 17. mai.  
 
8) Eventuelt. 

• Observert at elever går parkeringsplassen på garasjetaket istedenfor stien bak garasjen. 
Trenger hjelp fra skolen å informere elevene at de ikke skal gå over parkeringsplassen. Foreldre 
som parkerer på taket for å hente barna rapporterer at trappen til skolen har blitt vanskelig å 
navigere fordi det mangler en trappetrinn. 

• Sommeravslutning: Hver trinn organiserer sommeravslutningen i egen regi. 

• FAU representanter for skoleår 2016/2017: Marianne trenger informasjon fra alle trinn per e-
post, kun 3. trinn, 5. trinn og 7. trinn har informert Marianne.  

 
  


