
Referat fra FAU-møte 
på Toppåsen skole 

 
 

Tirsdag 25. oktober 2016 kl. 19.30-20.30 
 

 
Oppmøte: 
Fra skolen: Rektor Stein Olav Febakke 
Leder:   Marianne Kluften Hagen, 6. trinn 
Referent:  Silke Øverby, 3. trinn 
 
1. trinn:  Helle Bertinussen, Husein Maksumic 
2. trinn:  Stine Elde, Mia Roland  
3. trinn:  Sigrid Feiner-Endresen, Silke Øverby 
4. trinn:  Berit Grønhaug, Thomas Mikkelsen  
5. trinn:  Mathias Bruvik 
6. trinn:  Anne Grete Åsen, Lise Fotland Aaseng, Marianne Kluften Hagen 
7. trinn:  Elisabet Sæther 
 
 
1) Referat og innkalling 
Referat og innkalling godkjent. 
 
2) Info fra skolen 
FAU møtereferater legges ut offentlig tilgjengelig på skolens hjemmeside (”Om skolen” => ”FAU”), 
link: https://toppasen.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/fau/ Spørsmål om møtereferater skal 
ligge offentlig eller på skole-plattformen (krever innlogging) diskuteres i FAU arbeidsgruppe 
”Kommunikasjon”.  
 
Vi har en del trær rundt skolen som vurderes å fjernes. Dessverre må skolen står for alle kostnader 
selv hvis man forplikter et firma for å ta seg av felling og bortkjøring. Skolen har ikke budsjettert med 
kostnader for vedlikehold av grøntarealer, derfor kan gjennomføring av en dugnad være en alternativ 
løsning. Felling av treene er bare en del av dugnaden, hovedproblem er å kvitte seg med tømmer. 
Kvister etc. kan vaktmesteren kjøre til Grønmo. Men tømmer må vi finne en annen løsning for. 
Løsningsforslag kan gjerne sendes til rektor Stein Olav Febakke. 
 
Leirskole 
Oppsummering fra FAU (ref. møtereferat 27.09.2016) er veldig likt med hva lærere har konkludert 
med. Diskuteres videre med driftsstyre i neste møte (uke 44).  
 
Kostnadsfordeling:  

 Offentlig tilskudd: 1.500 NOK/elev 

 Foreldre dekker mellomlegget mellom offentlig støtte og kostnader for leirskoleopplegg  

 Skolen dekker transportutgifter og lærerutgifter for leirskoleopphold 
 
For leirskoleopphold 2016 (7. trinn) har dessverre uforventete tilleggskostnader oppstått (endelig 
pris var høyre enn pris kommunisert til foreldre før oppholdet), se også sak 7. Saken diskuteres i 
neste driftsstyremøte. Nåværende 6. trinn har bedt om bekreftelse av pris (bindende pristilbud) fra 
neste års leirskolearrangør for å forebygge at samme problem oppstår en gang til.  
 

https://toppasen.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/fau/


Grunnskolens kveld 
Program for grunnskolens kveld avstemmes mellom FAU og rektor og sendes ut så rask som mulig. 
Det er viktig å kommunisere veldig tydelig at oppmøte er obligatorisk. Spørsmål ble tatt opp om 
”obligatorisk” er forståelig for alle foreldre. Dessverre er det vanskelig å komme opp med alternative 
formuleringer som er enklere å skjønne.  
 
Ang. foredrag for 5. – 7. trinn: Barnevakten har informert skolen at foredragsholder fra i fjor er 
dessverre ikke tilgjengelig i november i år. Barnevakten skal innhente nytt foredragsholder og varsler 
at tema ”nettvett” eventuell kommer til å få en litt annen vinkling i år (for eksempel: ”Barn og 
media”).  
 
Avspassering for grunnskolens kveld er planlagt for siste skoledag før sommerferien for alle trinn.  
 
3) Åpen skolekveld (grunnskolens kveld) 9. november 2016 
Grunnskolens kveld er en av FAUs hovedinntekskilder (kafé), derfor er det veldig viktig å sikre 
håndholdte enheter (125 enheter per trinn med unntak for 2. og 3. trinn som skal levere 160 
enheter) og smidig kafé-drift.  
 
Marianne sender en Excel-ark per e-post med antall håndholdte enheter og antall personer som er 
nødvendig for rigging (1. – 4. trinn), drift (alle trinn er ansvarlig for ”sin” kafétid) og rydding (5. – 7 . 
trinn) per trinn. Marianne trenger tilbakemelding fra alle trinn med detaljert input innen fredag, 4. 
november.  
 
Alle trinn skal utnevne en person som er hovedansvarlig for kafédrift og som har følgende oppgaver: 

 Mottar nøkler (og dermed kasse-ansvar) fra foregående hovedansvarlig 

 Har oversikt over ”varetilbud” i kaféen og sikre samtidig rettferdig fordeling av innleverte 
håndholdte enheter for alle trinn 

 Tømme kassen i samlingssalen (store sedler) og fylle på med mynter, hvis nødvendig 

 Lage kaffe og koke vann  

 Overlevere nøkler (og dermed kasse-ansvar) til neste hovedansvarlig – dette betyr at 
hovedansvarlig skal IKKE forlate kjøkkenet før nøkler er overlevert  

 
Eksempler for matenheter: Pizzasnurrer, smurte rundstykker, innbakte pølser, etc. 
Eksempler for ”søte” enheter: Muffins, kanelboller, boller, scones etc.  
 
Leverte enheter kan gjerne merkes med innholdsstoffer, for eksempel: Halal, melkefri, glutenfri, etc. 
NB! Husk at vi har nøttefri skole!   
 
Når FAU samler inn håndholdte enheter, skal det presiseres at enhetene ikke nødvendigvis vil selges 
til egen trinn av logistiske årsaker. Ansvarlige for kafé-drift har som oppgave å styre salget på en 
måte at også siste trinn i kaféen får en variert tilbud av både mat- og kakeenheter.  
 
Mathias kjører til Sverige for å kjøpe brus og Capri-sun. Lise finner ”handlelisten” fra i fjor og vi kjøper 
samme mengde brus i år. Lise er ansvarlig for å skaffe veksel. Vi oppbevarer veksel som ikke trenges i 
kaféen i kottet (FAU-kjøkken). Berit har prisliste fra i fjor og sender listen til Marianne.  
 
Refleksdemo gjennomføres ikke i år. AKS foreldremøte skal gjennomføres rett etter grunnskolens 
kveld, så det blir vanskelig å finne tid for refleksdemo uten å korte ned kafé-tid for en eller flere trinn. 
Refleksdemo skal settes på agenda for grunnskolens kveld 2017.  
 

http://www.barnevakten.no/


FAU ber skoler å ta med informasjon om å ha med seg kontanter på invitasjonen som sendes ut via 
ranselpost. I tillegg ber FAU skolen å vurdere å få på plass trådløs gjestnettverk (uten passord) i 
samlingssalen på sikt, så vi kan tilby en eller flere mobile betalingsmetoder (mCASH, MobilePay, 
Vipps) i fremtiden. Kjøkkengruppe vurderer om FAU skal kjøpe en kaffetrakter til. 
 
4) Foreldre i veien 
Aksjonen gjennomføres i uke 43. Vi mangler dessverre fortsatt en person på onsdag og torsdag. Hvis 
noen kan stille opp, bes de om å ta kontakt med Lise direkte.  
 
Neste aksjonsuke er i januar, uke 2/2017.  
 
5) Økonomi 

Forklaring kontobevegelse (innskudd) 4.080 NOK (17.10.2016): Overføring av midler fra 7. trinn 
2015/16 (overskudd etter betaling av leirskole etter skolen har tatt over transportkostnader) til FAU. 
 
7) Leirskole (7. trinn) 
Leirskole-opphold ble dyrere enn forventet. Oppholdet kostet 2.695 NOK per elev (i fjor var kostnad 
per elev rundt 2.000 NOK). I tillegg ble trinnet fakturert for de 2 elever som valgte å ikke reise til 
leirskolen (avbestilling for sent). Som vanlig på Toppåsen skolen ble leirskole-opphold bestilt i 2. 



klasse, uten å ha full oversikt over endelig pris. 7. trinn hadde samlet inn nesten 45.000 NOK (ca. 
22.000 NOK fra 17. mai og over 22.000 gjennom andre aktiviteter) og forventet derfor å ha god 
utgangspunkt for kostnadsdekning. 7. trinn tar en gjennomgang med rektor i uke 43 for å finne en 
løsning (mangler ca. 8.000 NOK).  
 
For å unngå å oppleve en lignende problemstilling neste år, ha nåværende 6. trinn innhentet 
prisbekreftelse fra leirskolen (Jotunfjell) – 2.050 NOK per elev.  
 
7) Gjennomgang status grupper 

 Trafikk: Aksjon ”Foreldre i veien” i uke 43/2016 og 2/2017 

 Foredrag: Foredrag skal organiseres etter jul. Forslag kan gjerne sendes til 
gruppemedlemmene.  

 Kommunikasjon: Gruppen har mottatt e-post fra rektor, de må avklare hvor rask skolen 
trenger tilbakemelding.  
Marianne har utvidet admin-tilganger til FAUs facebook-side: Marianne, Lise, Mia, Matthias 
og Stine har allerede tilgang, Thomas og Espen skal få tilgang så rask som mulig.  

 Helse: Anti-lus kampanje (Mia) 

 Kjøkken: Første tilbakemelding fra Undervisningsbygg Oslo KF er dessverre at de ikke kan 
godkjenne installasjon av oppvaskmaskin på FAU-kjøkkenet. I tillegg har Undervisningsbygg 
kommet med innspill at melkeskapene sperrer rømningsveien. Kjøkken-gruppen prøver å få 
avklart hva som skal til for å få tillatelse for installasjon av oppvaskmaskin og hvordan 
plasseringsproblem for melkeskapene kan løses.  

 Lys og lyg (samlingssal): Ingen av gruppemedlemmene er medlem i FAU, men vi har fått 
tilbakemelding at befaringen er gjennomført.  

 
8) Eventuelt 
N/A 
 
 
 
 
 

 


