
 

 

 

Referat fra FAU-møte  
på Toppåsen skole 

 

Tirsdag 17. september 2016 kl. 19.30-21.00 
 

 
Oppmøte: 
Fra skolen: Rektor Stein Olav Febakke (sak 2) 
Leder:   Marianne Kluften Hagen, 6. trinn 
Referent:  Silke Øverby, 3. trinn 
 
1. trinn:  Helle Bertinussen, Taisa Guminska-Gul, Zeeshan Akrem 
2. trinn:  Jarle Lind-Nilsen, Maren Nordal 
3. trinn:  Christopher Sahl, Astrid Nedrud, Silke Øverby 
4. trinn:  Berit Grønhaug, Janne Kasstad 
5. trinn:  Kari Haugen Nielsen 
6. trinn:  Anne Grete Åsen, Lise Fotland Aaseng, Marianne Kluften Hagen 
7. trinn:  Anita Øvstedal 
 
 
1) Referat og innkalling 
Referat og innkalling godkjent. 
 
2) Info fra skolen 
I skoleportalen er det satt opp et ”foresatte-rom” nå. Klasselister, FAU-møtereferater og annen informasjon 
skal legges ut der. FAU og rektor er enige om at FAU-møtereferater legges ut med en gang når de sendes ut 
fra referent (dvs. før de er godkjent i påfølgende FAU-møte) for å sikre informasjonsflyten uten forsinkelser. 
I tilfeller hvor møtereferat må korrigeres etter påfølgende FAU-møtet, legges det ut en rettet versjon uten 
ugrunnet opphold.  
 
Toppåsen FAU har satt opp en kommunikasjonsgruppe som skal være rektors ”sparringpartner” for 
spørsmål rundt bruk av skole-plattformen, kommunikasjon skole-hjem og skole-elever. Det er blant annet 
følgende temaer (format og innhold) som skal diskuteres:  

 Praktisk informasjon i form av fellesbeskjeder 

 Beredskapsmeldinger 

 FAU-møtereferater 

 Fraværsoppfølging 

 Skolens regler, årshjul, etc.  
 
Nasjonale prøver (5. trinn) gjennomføres i ukene 42 – 44 (lesing, regning og engelsk). 2016 er første år hvor 
nasjonal prøve i lesing er digitalisert (regning og engelsk har vært digitalisert  i flere år). Dette er en 
trenings-/vanesak som elever øver på i ukene fram til de nasjonale prøvene gjennomføres.  
 
Elevundersøkelsen (5. – 7. trinn) gjennomføres i ukene 45 – 46. Tall offentliggjøres kun for 7. trinn for å 
sikre nasjonal sammenlignbarhet og statistisk relevans. Kun barneskoler i Oslo gjennomfører 
elevundersøkelsen for 5. – 7. trinn, i resten av landet gjennomføres elevundersøkelsen kun i 7. trinn. 
 
3) Leirskole 
Skolen ønsker å legge leirskoleopphold for 7. trinn til fast leirskole (inngå leirskoleavtale). Leirskolens 
varighet foreslås til å reduseres til 3 overnattinger. På den måten reduseres avspasering i forbindelse med 
leirskolen til en dag, som elever og lærere  avspaserer sammen. Skolen ønsker å sikre lik gjennomføring av 
leirskole og avspasering for alle elever. I tillegg vil fast leirskole-avtale øke forutsigbarheten for de ansatte 



 

 

som følger med på leirskole. Det kan være aktuelt å velge leirskole i vinter eller sommer/høst, leirskole på 
fjellet eller ved sjøen. Skolen vil bestille og finansiere tilbudet. Ny ordning skal ha tilbakevirkende kraft (fra 
og med årskull 06). Skolen ber FAU uttale seg om forslaget. 
 
Leirskolene valgt av trinnene på individuell basis:  
2. trinn: Langedrag Natur-Park 
3. trinn: Langedrag Natur-Park 
4. trinn: Usikkert, med ved sjøen på Sørlandet 
5. trinn: Den Norske Fjellskolen (Rondane) 
6. trinn: Jotunfjell Leirskole, berøres ikke av eventuell ny fast-ordning 
7. trinn: Oksnøen leirskole, allerede gjennomført, erfaringen var at leirskoleopphold var veldig vellykket 
med kommunikasjon og forberedelsen opplevdes som kaotisk og ikke tilfredsstillende 
 
Med dette forslag må FAU ta stilling til flere elementer: 
1) Fast avtale med en leirskole 
FAU ser fordelene med å inngå en fast avtale: Skolen får bedre kontroll over innhold av leirskoleopphold og 
kan dermed sikre kvaliteten på tilbudet og et vellykket opphold, enklere forberedelser og økt forutsigbarhet 
for de ansatte som skal være med, klare forventinger til leirskoleoppholdet som i sin tur kanskje bidrar til å 
øke andelen elever som deltar, mulighet å sikre seg godt tidspunkt for gjennomføring av leirskole, etc.   
 
FAU anbefaler at skolen først og fremst forhandler med leirskoler som ikke ligger for langt fra Oslo, dvs. 
leirskoler som kan nås med 3 – 4 timer kjøring med buss. Et forslag fra FAU sin side er å starte forhandlinger 
med Langedrag Natur-Park, som allerede er valgt av flere av trinnene.  
 
I tillegg er det i forhandlingene viktig å sikre seg gunstige uker. FAU foretrekker leirskole på høsten av siste 
skoleår, helst i starten av 7. trinn, men ikke første uke etter sommerferien. Hovedargumentene for dette 
tidspunktet er at leirskole på høsten er mindre utstyrskrevende enn leirskole om vinteren. I tillegg vil et 
leirskoleopphold i starten av 7. trinn føre til en god start på det siste skoleåret på barneskolen.  
 
2) Tilbakevirkende kraft:  
FAU ser viktigheten av tilbakevirkende kraft for å sikre forhandlingsspillerom. Hvis man forhandler med 
leirskoler om faste avtaler som skal ikke tre i kraft før om 5 år vil ikke skolen ha en god 
forhandlingsposisjon.  
 
3) Redusering fra 4 til 3 overnattinger 
FAU stiller seg negativ til dette forslag og foretrekker 4 netter.  
 
Oppsummering: 
FAU stiller seg positiv til å inngå fast avtale forutsatt at leirskolen som kan nås innenfor maks. 4 timers 
kjøretid og opphold gjennomføres på gunstig tidspunkt (helst opphold i leirskole på fjellet i begynnelsen av 
skoleåret i 7. trinn for å etablere et godt sosialt miljø, dog ikke første uke etter sommer- eller siste uke før 
høstferien, som alternativ våren i 6. trinn for opphold ved sjøen). Det er ønskelig at FAU involveres i valg av 
leirskoler man skal innlede forhandlinger med. FAU aksepterer nødvendigheten av tilbakevirkende kraft. 
FAU foreslår å fortsette med 4 netter.  
 
4) Skolegrenser for ungdomsskole (sak til orientering) 
UDE har fremmet et forslag til ny skoletilhørighet på ungdomstrinnet fra skoleår 2017/2018 
(høringsperiode 21.09.2016 – 17.10.2016): https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/skoler-og-
skoletilhorighet/skolekrets-ungdomsskole/skoletilhorighet-pa-ungdomstrinnet-fra-skolestart-2017-
article57411.html 
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Forslaget betyr ingen forandring til tradisjonelt gjennomført ordning, men kan anses som formalisering 
eksisterende praksis. Fordelen med formalisering er at elever på Toppåsen 7. trinn får automatisk 
skoleplass i Hauketo eller Holmlia ungdomsskole avhengig av gateadresse. Også etter vedtak er det mulig å 
søke om skolebytter dersom det er ønskelig.  
 
Elever som har søkt seg til Toppåsen, men egentlig ikke tilhører geografisk til skolen, får automatisk 
skoleplass i skolen de tilhører geografisk (nærområdet). Man må søke skolebytte hvis det er ønskelig med 
en annen ungdomsskole. Dette gjelder 19 elever fra 5. – 7. trinn per 17. september.  
 
5) Åpen skolekveld (9. november 2016) 
Obligatorisk deltagelse for alle elever (foreldre skal også være tilstede). De minste trinnene har vanligvis 
opplegg i klasserommene, 5. til 7. trinn har et tema-foredrag (”nettvett” var tema de siste årene). FAU 
organiserer aktiviteter som refleksdemonstrasjon og kafé i samlingssalen (viktig inntektskilde for FAU).  
 
FAU ønsker tilbakemelding fra skolen når elever og lærere skal avspasere åpen skolekveld (vanligvis slutter 
elever tidligere på en fredag). Vi ønsker informasjon ang. avspasering så tidlig som mulig, så foreldre kan 
planlegge.  
 
Foredrag: FAU foreslår å opprettholde tema ”nettvett”, eventuell kombinasjon nettvett og mobbing, og 
bruke ”Barnevakt” som foredragsholdere igjen.  
 
Oppgaver FAU:  

 Alle trinn må levere håndholdte matenheter, og vi ønsker en bedre blanding av ”mat” og kake i år. 
Minst 50 % av de håndholdte enheter skal være matenehter, for eksempel pizza-snurrer, innbakte 
pølser, etc. FAU utarbeider en liste som spesifiserer hva slags håndholdte enheter hvert trinn skal 
levere. I tillegg kommer vi til å selge brus og Capri-Sun.  

 FAU må også stille opp med personer som kan drive kaféen. Mer detaljert informasjon kommer i 
neste FAU-møtet.  

 I tillegg er det planlagt å gjennomføre refleksdemonstrasjon (minst en runde). Lise sier ifra hvor 
mange medhjelpere hun trenger.  

 
  



 

 

6) Økonomi 
Ingen oppdatering.  
7. trinn skal sende søknad for finansieringsbidrag til skoleball så snart som mulig. FAU pleier å dekke leie av 
lokale (Prinsdal Velhuset) på en ukedag (ikke fredag) inklusive musikkanlegg. Resterende kostnader må 7. 
trinn dekke via egenandel eller oppsparte midler (for eksempel fra 17. mai).  
 
7) Foreldre i veien (uke 43) 
Høstens forelde i veien aksjon gjennomføres i uke 43, tirsdag, onsdag og torsdag. Vi trenger 6 frivillige per 
dag (2 personer på 3 steder), fra klokka 08.00 – 08.30. Lise sender e-post med mer detaljert informasjon og 
trafikkgruppen hjelper til med organisering.  
 
8) FAU arbeidsgrupper (oppdatering):  
Deltagelse i arbeidsgruppene er oppført i FAU-kontaktlisten (se vedlegg).  
 
9) Garderober 1.trinn 
FAU har mottatt e-post fra 1. trinn. Foreldre er bekymret over at garderobene er for små for vinteren fordi 
de er overfylte allerede nå med relativt lite klær. Saken meldes videre til rektor som tema fra SU-møtet. 
Hvis noen har gode forslag for kurvsystemer eller andre plasseffektive løsninger, sendes forslag til 
Marianne.  
 
10) Eventuelt 

 AKS: Er det mulig å ha morgenåpning for AKS-base for første trinn? Kun hovedbasen (2. – 4. trinn) 
er åpen om morgen. Det henvises til eget AKS FAU møte (25. Oktober, 18.30 -19.30. 1- 4. Trinn). 
AKS skal også ha foreldremøte snart. 

 Innspill fra 1. trinn: Utfordrende med oppstart av FAU-arbeid, spørsmål hvordan man kan fremme 
erfaringsutveksling og informasjon om FAU. Et forslag er å ta med FAU som tema i foreldreskolen.    

 
 


