
Referat fra FAU-møte 
på Toppåsen skole 

 
 

Tirsdag 29. november 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 
2. trinn:  Stine Elde, Mia Roland  
3. trinn:  Silke Øverby 
4. trinn:  Thomas Mikkelsen  
5. trinn:  Mathias Bruvik, Cecilie Sudland 
6. trinn:  Anne Grete Åsen, Marianne Kluften Hagen 
7. trinn:  Hilde Baden  
 
 
1) Referat og innkalling 
Referat (FAU) og innkalling godkjent.  
 
Referat (AKS): En kommentar/presisering ang. involvering av AKS i skoleforberedelse av førskolebarn 
i nærområdet fra Marianne. Kommentar/presisering til referatet er publisert på nettsiden.  
 
2) Info fra skolen 
Nasjonale prøver  
Formålet med nasjonale prøver er å vurdere i hvilken grad skolen lykkes med å utvikle elevenes 
ferdigheter i lesing og regning, og i deler av faget engelsk. Resultatene skal brukes av skoler og 
skoleeiere som grunnlag for kvalitetsutvikling i opplæringen.  
 
Nasjonale prøver er ikke prøver i fag, men i grunnleggende ferdigheter i alle fag. Elevenes resultater 
på nasjonale prøver 5. trinn presenteres ved en skala med 3 mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er 
lavest og 3 er høyest. Prøvene på 8. og 9. trinn presenteres ved en skala med 5 mestringsnivåer. 
 
Toppåsen skole har i år svært gode resultater i lesing og engelsk på 5. trinn. Resultatene i lesingen 
viser en bedring over tid. Arbeidet nå blir å sikre at dette fortsetter og å vurdere i hvilken grad tiltak 
som er gjennomført i lese- og skriveopplæringen kan overføres til arbeidet med regning. Resultatene 
i regning var ikke like bra som i lesing og engelsk. Resultatene på 8. trinn er også gode og peker i 
samme retning. Toppåsen bør samarbeide tett med Hauketo for å sikre en god analyse av 
resultatene og på den måten kunne vurdere tiltak på mellomtrinnet. Regning kan være en arena der 
samarbeidet både kan og bør styrkes. 
 
Elevundersøkelsen 2016 
Elevundersøkelsen gjennomføres for elever på 5.-7. trinn hvert år. Resultater (kun 7. trinn) publiseres 
på Min Osloskole.  
 
Her henter skolen ut viktig informasjon om hvordan skolens langsiktige arbeid preger læringsmiljøet 
til barna. Resultatene for Toppåsen skole er jevne over tid. Elevene uttrykker at de trives og at de får 

http://www.minosloskole.no/CorpoWebserver/?locale=no#LandingPlace:r=6727992237675796427


god støtte fra hjemmene i skolehverdagen. De opplever en god læringskultur, men ønsker mer ro i 
undervisningen. Elevene opplever også tydelige rammer i form av felles regler på skolen, men ønsker 
at voksne bruker reglene mer likt. Det er flere barn på skolen som opplever mobbing/ plaging/ 
krenkelser. Dette er en felles utfordring til både elever, foreldre og ansatte på skolen. Skolen har 
ansvaret for å sikre at elevene opplever trygge skoledager. Skolen bør derfor prioritere arbeid på 
dette feltet. 
 
Læringsmiljøteamet skal hjelpe til å sette riktige tiltak å forbedre klasse- og skolemiljø. Rektor 
kommer til å initiere samtaler med teamet og lærere for å diskutere tiltak på trinn-/gruppenivå. 
Elevrådet og skolemiljøutvalget kommer til å jobbe med undersøkelsen, lage presentasjoner og gå ut 
med den til elevene.  
 
Bruk av kartleggingsprøver 
Skolen ønsker å bruke faste standardiserte kartleggingsprøver på alle trinn hvert år og følger dermed 
prøveplanen for Osloskolen. Dette gir oss mulighet til å overvåke elevenes utvikling, gi tilbakemelding 
om styrker og muligheter og å tilpasse undervisningen best mulig til elever og elevgrupper. Prøvene 
som i hovedsak brukes er Statlige kartleggingsprøver i lesing, regning og engelsk (1.-3. trinn), 
Naturfagsprøve for 4. og 7. trinn, digitale ferdigheter 4. trinn (frivillig), Nasjonale prøver 5. trinn 
lesing, regning og engelsk, Lesing 6. trinn og overgangsprøve lesing og regning 7. trinn. I tillegg bruker 
Toppåsen ulike kartlegginger bed behov (Carlsten (lesing), Alle teller (regning), NSL (språktest), M-
prøver (regning)).  
 
Foreldre som føler at kartleggingsprøver stresser barna veldig mye, kan gjerne ta kontakt med FAU, 
kontaktlærer eller rektor for å diskutere situasjonen og løsningsmuligheter. 

 
Juleavslutning på Toppåsen 
Tradisjonen tro arrangerer skolen lysfest og julegudstjeneste nest siste skoledag. Foresatte melder på 
barna til et av arrangementene. Siste uke før jul er det også juletregang og fellessamling for alle 
elever. Foresatte kontakter kontaktlærer dersom de ønsker at barn fritas fra deler av programmet. 
FAU er positiv til å fortsette med denne ordningen.  
 
Grunnskolens kveld 
FAU evaluerer Grunnskolens kveld (se punkt 3) og gir skolen en tilbakemelding. FAU og skolen deler 
utgiftene til foredrag for elever og foreldre på 5. - 7. trinn (FAU dekker 2.500 NOK). 
 
Miljøsertifisering av Toppåsen skole (Miljøfyrtårn) 
Norsk klimapolitikk (Stortingsmelding nr. 21) trekker frem kommuner som en svært viktig bidragsyter 
i arbeidet med norske klimamål. Miljøledelsessystemer er et godt verktøy for å arbeide systematisk 
med tiltak for å redusere klimautslipp. Her trekkes frem Miljøfyrtårn og ISO 14001, andre systemer er 
også aktuelt.  
 

 "Målet er å sertifisere alle kommunale virksomheter innen 2019." Erna Solberg 2014. 

 «Alle kommunens virksomheter skal være miljøsertifisert.»  
 
Dette har stått i alle budsjettvedtak siden bystyremeldingen og-vedtaket om miljøledelse i 2003.  
 
Framdrift miljøsertifisering Toppåsen skole:  
Miljø-rutiner og tiltak etableres (energi, avfall, innkjøp, transport, arbeidsmiljø), miljø-rutiner 
integreres i HMS, årlig miljørapportering m/handlingsplan, resertifisering hvert 3. år. 
(http://www.miljofyrtarn.no/). Skolens plan er sertifisering innen mars 2017. Skolen oppretter en 
miljøgruppe som skal arbeide med plan/dokumenter og oppfølging. 
 

http://www.miljofyrtarn.no/


Leirskole 
Driftsstyret støtter innspill fra FAU og skolens pedagoger, blant annen skal varighet med 4 netter 
opphold fortsettes med. Skolen setter i gang forhandling med relevante leirskole-tilbydere (innenfor 
kjøreavstand ønsket av FAU).  
 
Overgang fra eksiterende modell til fast avtale kommer mest sannsynlig til å være glidende, dvs. 
første trinn bes om å ikke bestille individuelt opphold, mens trinnene som allerede har bestilt kan 
velge selv om de skal benytte seg av fast avtale eller beholde allerede bestilt opphold.  
 
3) Evaluering åpen skolekveld 
Inntekt: 19.322 NOK (av dette 400 NOK via Vipps) 
Utgifter: 3.097 NOK 
Netto inntekt (overskudd): 16.225 NOK 
 
Overskudd fra åpen skolekveld er litt høyre enn året før og fortsetter dermed trend gjennom de siste 
årene. En forklaring kan være at flere store trinn har begynt på Toppåsen skole de siste årene og 
antall deltagere har derfor gått opp.  
 
Tilbakemelding fra kafé-salg er at vi hadde for mange mat-enheter, så neste år kan vi med fordel 
erstatte noen mat-enheter med søte enheter. Spesielt trinnene som har kafé sist har mindre behov 
for mat (de fleste hadde tid for å spise middag hjemme). En forbedringsforslag for neste år er derfor 
å fordele mat ikke likt mellom de ”tidlige” og ”sene” kafé-tidene: Trinnene som starter tidlig kan 
gjerne få mer mat, trinnene som starter senere skal få mest kake-enheter.  
 
Tilbakemelding til ”Barnevakt” ang. foredrag er at tema var like aktuell som årene før, men 
foredragsholder klarte ikke å adresser målgruppe veldig bra. Språkbruk var vanskelig å forstå for 
skolebarn (mange byråkratiske uttrykk for eksempel) og eksemplene var ikke tilpasset aldersgruppen.  
 
FAU vurderer tema ”nettvett” som relevant for åpne skolekveld 2017 (tema er viktig og kan med 
fordel gjentas, spesielt fordi forskjellige foredragsholdere vanligvis tilnærmer seg tema fra forskjellige 
innfallsvinkler). Men vi skal ta kontakt med ”Barnevakt” for å høre om det finnes alternative 
foredragsholdere.  
 
FAU mener at det var uheldig å legge flere møter på åpen skolekveld (foreldremøte AKS, møte 6. 
trinn). Dagen ble veldig lang for alle som måtte kombinere skole/jobb, åpen skolekveld og 
tilleggsmøter. AKS har allerede bekreftet at neste foreldremøte skal organiseres på en annen måte.  
 
For å få en statistisk relevant tilbakemelding ang. åpen skolekveld skal FAU sende ut en evaluering 
neste år (gjennomføring av åpen skolekveld og foredrag).  
 
4) Økonomi  
Se punkt 3, netto inntekter åpen skolekveld.   
 
Leirskole 7. trinn: Saken med uforventet høy faktura fra leirskolen er løst, skolen betalte restfaktura 
trinnet manglet dekning for.  
 
5) Nyttårsball  
Tradisjonen tro skal 7. trinn gjennomføre et nyttårsball. Dato er satt til 26. januar 2017.  
 
7. trinn har levert søknad til FAU for finansiell støtte. Som man har gjort de siste årene også, har 7. 
trinn bedt om dekning av lokalleie (Velhuset, Hauketo og Prinsdal Vel, 1.200 NOK i år) og leie av 
musikkanlegg (500 NOK siste gang, januar 2016). Leiepris for Velhuset varierer fra år til år, uten god 



forklaring (nyttårsball gjennomføres vanligvis på torsdager). I januar 2016 var prisen rundt 1.800 NOK 
og tidligere har prisen vært på over 3.000 NOK. FAU skal prøve å finne ut hvilken leiepris vi kan 
forvente de neste årene for å øke forutsigbarhet for trinnene som skal gjennomføre nyttårsball.  
 
I tillegg søker 7. trinn om tilskudd på 50 NOK per elev. De siste årene pleide FAU å dekke 20 NOK per 
elev. Denne satsen har ikke blitt justert i flere år. Med et tilskudd på 20 NOK per elev er det umulig å 
gjennomføre nyttårsballet uten egenandel, med mindre at trinnet har spart opp midler fra før.  
 
Fjorårets 7. trinn hadde nok egne midler for å unngå egenandel, og kunne glede seg over full 
oppslutning (dvs. ingen elever valgte å holde seg borte). Spørsmål er derfor om et økt tilskudd fra 
FAU og dermed ingen behov for egenandel kan føre til økt oppslutning. FAU er derfor positiv til å øke 
tilskudd fra 20 NOK til 50 NOK/elev fra og med i år.  
 
Det er ønskelig med følgende tilbakemelding fra 7. trinn etter nyttårsballet:  

 Klarte man å arrangere nyttårsballet uten egenandel med tilskudd fra FAU? 

 Oppslutning – hvor mange elever var med?  
 
Vedtak:  
Økning av tilskudd for nyttårsball (7. trinn) per elev fra 20 NOK til 50 NOK med forbehold at finansiell 
situasjon av FAU tillater det.  
 
6) Foreldre i veien 
Foreldre i veien skal minne bilister om å ta hensyn til barna, minne barn og voksne på å ferdes 
hensynsfullt og fornuftig i trafikken – og ikke minst minne alle om å BRUKE REFLEKS! Neste 
aksjonsuke er uke 2/2017, dvs. 10. – 12. januar (første skoleuke etter juleferie er uke 1/2017).  
 
Vi stiller på 3 punkter og trenger 2 personer på hvert sted, hver dag:  

 Fotgjengerfeltet over Asperudveien (i bunnen av skolebakken) 

 Parkeringsplassen ved skolen (minne om å slippe av barna på garasjetaket, samt å benytte 
gangveien) 

 Krysset Høgåsveien/Toppåsveien 
 
Vi trenger 3 x 2 frivillige per dag, fra 08.00 – 08.30 = 18 personer totalt. Lise sender ut en e-post med 
detaljer og informasjon for påmelding til FAU, men det er selvfølgelig mulig å rekruttere andre 
foreldre fra trinnet å stille opp. 
 
7) Gruppene  

 Trafikk: Se punkt 6, foreldre i veien, uke 2/2017   
 

 Kjøkken: Ingen oppdatering.  
 

 Kommunikasjon: Ukeplaner - gruppen skal ta opp med rektor at det er ønskelig at lærerne 
bruker samme måte å distribuere ukeplaner elektronisk. Enkelte lærere sender e-post fra 
skoleportalen med ukeplan i vedlegg (denne metoden foretrekker FAU), mens andre legger 
ukeplanen kun ut i portalen (dvs. foreldre må logge seg på for å få tilgang til ukeplanen).   
 
Gruppen vurderer nødvendighet å gjenta tema ”skoleportalen” i neste foreldremøte. Det 
virker som mange foreldre ikke er klart over hvor mye viktig informasjon (tilgang til 
informasjon fra skolen, halvårsvurdering, etc) som ligger i portalen og har derfor ikke begynt 
med regelmessig innlogging.  
 



 Foredrag: Gruppen har kommet opp med forslag å arrangere foredrag med Kristin Oudmayer 
som foredragsholder, som er ansatt i Unicef og er spesialist for temaer som mobbing og 
inkludering. Forventet kostnadsnivå: Ca. 8.000 NOK. Gruppen undersøke muligheten å 
samarbeide med Hauketo/Prinsdal skolene.  

 

 Samlingssal (lys og lyd): Befaring er gjennomført, gruppen venter på pristilbud. 
 

 Helse: Gruppen har ikke kommet i gang enda. 
 
8) Eventuelt 
FAU møteplan til sommer 2017: 

 Tirsdag, 31. januar 2017 

 Tirsdag, 28. februar 2017 

 Tirsdag, 28. mars 2017 

 Tirsdag, 25. april 2017 

 Tirsdag, 30. mai 2017 
 

 

 

https://mobbebloggen.wordpress.com/tag/kristin-oudmayer/

