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Referat fra FAU-møte 
på Toppåsen skole 

 
 

Tirsdag 31. januar 2017 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:  Marthe Ottersen, Taisa Guminska-Gul 
2. trinn:  Stine Elde, Maren Nordal 
3. trinn:  Christoffer Sahl, Silke Øverby 
4. trinn:  Berit Grønhaug, Thomas Mikkelsen  
5. trinn:  Mathias Bruvik, Espen Helseth, Cecilie Sudland 
6. trinn:  Anne Grete Åsen, Marianne Kluften Hagen 
7. trinn:  Elisabeth Sæther 
 
 
1) Referat og innkalling 
Referat og innkalling godkjent.  
 
2) Info fra skolen 
Forberedende foreldremøte  
Forberedende foreldremøte for 1. til 6. trinn : 08.03.2017, klokka 18.30 
 
Utleie av gym – og samlingssal - problemer med uvedkommende på skolegården på kveldstid 
Skolen har opplevd at uvedkommende skaffer seg tilgang til bygningen på kveldstid, når idrettslag og 
foreninger bruker skolens gymsal og/eller samlingssal. Karateklubben har også meldt tilbake at de 
hadde flere tilfeller av tyveri fra garderoben i løpet av en treningshelg.  
 
For å løse problemet må dørene låses og brukere må være flinke til å åpne døren for hverandre. Det 
er viktig at dette kommuniseres til alle idrettsklubber, så de kan videreformidle dette til sine 
medlemmer. Dette kan blir en utfordring for klubber som bruker samlingssalen, for eksempel Holmlia 
Dans. I gangen til samlingssalen er det umulig å høre når noen banker på døren. Samtidig har 
foreldre meldt tilbake at luften i gangen blir veldig dårlig i løpet av en danse-ettermiddag. En 
dørstopper som holder døren åpen kan være en løsning for begge problemer – dårlig ventilasjon og 
utfordring å høre når noen banker på.  
 
Også når foreldre leier gym- eller samlingssalen (for aktiviteter på trinn-nivå som en diskokveld) eller 
bursdagsfester er det viktig å holde døren låst. Skolen skal også se på muligheten å forbedre rutinen 
ang. utlevering av nøkler og gjennomgang av sikkerhetssystem for å unngå at alarmen utløses. Hvis 
alarmen fører til utrykning av vaktselskapet Securitas oppstår unødvendige kostnader for skolen.  
 
SSB-studie: Skolebidragsindikator 
19. januar 2017 har SSB publisert en kvantitativ studie som viser skolers og kommuners bidrag til 
elevenes læring i grunnskolen (”skolebidragsindikator”). Skolebidragsindikatorer er elevenes 
gjennomsnittsresultat justert for familiebakgrunn og tidligere resultater. En skolebidragsindikator 
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kan tolkes som det resultatet en skole ville ha fått dersom deres elevgrunnlag var gjennomsnittlig. 
Skolebidrag kan derfor brukes til å sammenligne skoler med ulik elevsammensetning. 
 
Studien er delt inn i småbarnstrinnet (1. til 4. trinn), mellomtrinnet (5. til 7. trinn) og ungdomstrinnet 
(8. til 10. trinn). Toppåsen ligger rundt gjennomsnitt (3,4) for både små- (3,5) og mellomtrinnet (3,8).  
 
Link til SSB:  
http://ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/er-det-forskjeller-i-skolers-og-kommuners-bidrag-
til-elevenes-laering-i-grunnskolen  
 
Link til rapporter i media:  
https://www.nrk.no/norge/ny-rapport-viser-store-forskjeller-i-hvor-mye-elever-laerer-1.13330084  
http://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/SSB-har-regnet-ut-hvor-mye-hver-enkelt-skole-
bidrar-til-elevenes-laring-Mer-enn-ett-skolear-skiller-topp-og-bunn-9705b.html  
http://www.dn.no/talent/2017/01/19/1002/Utdannelse/ssb-rapport-store-forskjeller-mellom-
norske-skoler 
 
Trygt læringsmiljø 
Bystyret har vedtatt i høst 2016 at satsningen å skape et trygt læringsmiljø for alle elevene skal 
styrkes. Partnerskap mot mobbing (https://www.udir.no/laring-og-trivsel/laringsmiljo/mobbing-og-
andre-krenkelser/partnerskap-mot-mobbing/) er etablert. Arbeidet mot mobbing og for et trygt miljø 
gjelder for alle instanser, fra barnehagen til videregående skole. Satsningen inkluderer blant annet 
aktivitetsplikt for skoler når barn ikke har det bra og kompetansehevende tiltak for ressursene som 
skal jobbe med det. Byrådet har også satt av midler for ansettelse av et mobbeombud – Oslo blir 
dermed første kommune med eget mobbeombud.  
 
Toppåsen skole skal omarbeide trivselsplan for å sikre at nye tiltak og framgangsmåter, spesielt 
aktivitetsplikt, er dekket.  
 
Trafikkagenten 
Se også sak 3. Skolen ønsker at FAU kommer med en tilbakemelding om alle trinn skal involveres. På 
nettsiden http://www.trafikkagenten.no/ bekreftes det at midlene til skoleveistiltak er tiltenkt barn 
fra 1. til 10. klassetrinn, dvs. alle trinn på Toppåsen skole er innenfor målgruppen. Arbeidsinnsats for 
ansatte er begrenset – for å ta i bruk løsningen må lærere generere agentkoder for sin klasse 
(engangsjobb, opp til 60 koder kan genereres samtidig).   
 
Skoleball 
Skoleball i januar 2017 var veldig vellykket. Rektor anbefaler at det utarbeides en kort veiledning for 
fremtidige 7. trinn ang. hvem som skal inviteres til skoleball (lærere, elever fra alfa-/mottaksklasse, 
assistenter, etc.).  
 
Leirskole 
Noen henvendelser fra leirskoler som ønsker å inngå faste avtaler ligger til vurdering. Rektor holder 
FAU oppdatert.  
 
Kommunikasjon AKS-hjem ved hendelser 
FAU etterlyser kommunikasjonsrutiner ved hendelser som kan ha blitt opplevd som beroligende eller 
traumatisk av elevene i AKS tiden. Det er ønskelig med (anonymisert for å sikre personvern) 
informasjon til foreldre ved hendelser i skole- eller AKS-tiden, så foreldre kan følge opp og fange opp 
elever som eventuell er redd eller føler seg utrygt.  
 
Stine foreslår å ta opp rutiner av skolen og AKS ved elevsaker i en av de neste FAU-møtene.  

http://ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/er-det-forskjeller-i-skolers-og-kommuners-bidrag-til-elevenes-laering-i-grunnskolen
http://ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/er-det-forskjeller-i-skolers-og-kommuners-bidrag-til-elevenes-laering-i-grunnskolen
https://www.nrk.no/norge/ny-rapport-viser-store-forskjeller-i-hvor-mye-elever-laerer-1.13330084
http://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/SSB-har-regnet-ut-hvor-mye-hver-enkelt-skole-bidrar-til-elevenes-laring-Mer-enn-ett-skolear-skiller-topp-og-bunn-9705b.html
http://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/SSB-har-regnet-ut-hvor-mye-hver-enkelt-skole-bidrar-til-elevenes-laring-Mer-enn-ett-skolear-skiller-topp-og-bunn-9705b.html
http://www.dn.no/talent/2017/01/19/1002/Utdannelse/ssb-rapport-store-forskjeller-mellom-norske-skoler
http://www.dn.no/talent/2017/01/19/1002/Utdannelse/ssb-rapport-store-forskjeller-mellom-norske-skoler
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/laringsmiljo/mobbing-og-andre-krenkelser/partnerskap-mot-mobbing/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/laringsmiljo/mobbing-og-andre-krenkelser/partnerskap-mot-mobbing/
http://www.trafikkagenten.no/
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3) Trafikkagenten - www.trafikkagenten.no  
Trafikkagenten er et verktøy (app) utviklet av Bymiljøetaten, Transportøkonomisk institutt og 
Utdanningsetaten, der elever kan melde inn positive og negative erfaringer med skoleveien sin. 
Elevene kan gå med app’en og kartlegge trafikksikkerheten og hvordan de synes det er på skoleveien. 
Skolebarna dvs. over 43000 barn kan via en mobiltelefon eller nettbrett, selv kartlegge trygge og 
utrygge områder. 
 
Barn som ikke har egen mobiltelefon (spesielt elever i småbarnstrinnet) kan bruke app’en på 
foreldres telefon.  
 
4) Foreldre i veien, kort oppsummering 
Gjennomført vellykket i uke 2/2017. Vi klarte å fylle nesten alle poster alle dager. 
 
5) Foredrag 2017 
Arbeidsgruppe ”foredrag” bekrefter at Kristin Oudmayer (se FAU møtereferat 29.11.2016/punkt 7) er 
valgt som foredragsholder.   
Berit. Kontakt med 3 – 4 foredagsholdere. Endre opp med Kristin Odenmeyer, Unicef. Foredag her på 
skolen, kun for oss voksne. Prate om innsikt mobbing i uttrykk i barns og unges liv (skjult mobbing). 
Viktighet av innsats voksen gjør for trygg og sikkert oppvekstmiljø. Rollemodell.  
8.000 NOK. Salg kafé eller ingangspenger. Inviterer barnehageforeldre i nærområdet. Veldig bra 
oppmøte i fjor.  
 
Dato: mellom vinterferie og påskeferie. Mars? Foredragsguppe finner dato.    
 
6) Samarbeidsmøte med FAU-representanter fra Holmlia ungdomsskole og Hallagerbakken, 
Rosenholm og Lusetjern barneskoler  
FAU-leder for Hallagerbakken barneskole har tatt initiativ for samarbeidsmøtet. Møtet ble 
gjennomført 30.01.2017, og alle inviterte skolene bortsett fra Holmlia ungdomsskole var 
representert.  
 
Målsetning med samarbeidsmøte er sikre gode oppvekstsvilkår for barn og ungdom på Holmlia, 
informasjonsutveksling og diskusjon av relaterte temaer på tvers av skolene, og ønsket om å sikre 
gode møteplasser for barn og ungdom i Holmlia-området. Mange foreldre opplever at å være barn 
på Holmlia er relativ problemfritt, å være ungdom på Holmlia er mer utfordrende. 
 
Toppåsen ligger mellom 2 ungdomsskoler, Holmlia og Hauketo. For oss er det derfor viktig å 
involvere Hauketo/Prinsdal skolene. Et nytt møte med utvidet deltakergruppe (FAU og rektorer av 
skolene i Holmlia- og Hauketo-området, eventuell også representanter fra bydelen, politiet og/eller 
ungdomsveiledere) planlegges.  
 
Forslaget å gjennomføre felles 17. mai feiring i Holmlia for alle 4 barneskoler (Hallagerbakken, 
Rosenholm, Lusetjern og Toppåsen) er ikke aktuelt for oss. Vi ønsker å opprettholde vår egen 
arrangement på Toppåsen.  
 
7) 17.mai 
5. trinn har igangsatt planleggingsprosessen.  
 
8) Økonomi 
Ingen store endringer. 4.000 NOK utbetalt for utlegg i forbindelse med skolepatruljen. Bidrag til 
nyttårsball er ikke utbetalt enda – FAU venter på bilag fra 7. trinn (antall deltakere, etc.).  

http://www.trafikkagenten.no/
https://mobbebloggen.wordpress.com/tag/kristin-oudmayer/
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9) Skøyteis 
Vi trenger ”påfyll” av foreldre (minimum 4 personer) som stiller opp som dugnads-hjelpere for å lage 
skøyteis i årene fremover. Foreldrene som har påtatt seg ansvaret til nå begynner å ha eldre barn og 
ønsker derfor å lære opp ”neste generasjon” før de trekker seg tilbake. 
 
Skøyteis lages når temperaturene tillater det og det er meldt stabilt kaldt vær i en lengre periode 
fremover. Oppbygging av banen krever mest tid (ca 2 -3 timer per person, under forutsetning at det 
er 3 person som stiller opp), vedlikehold er mindre tidskrevende.  
 
Marianne tar kontakt med Vidar Brochs, som har mye erfaring med denne dugnadsinnsatsen. Hvis vi 
kan få en enkelt oppgavebeskrivelse fra han, kan det hjelpe i rekrutteringsprosessen.  
 
10) Status arbeidsgrupper 

 Foredrag – se punkt 5. 

 Helse: Nye medlemmer i helsegruppen, Marthe Ottersen, Taisa Guminska-Gul.  
Forslag å gjennomføre ”luse-kampanje” i uke 10/2017.  

 Kjøkken – ingen oppdateringer. 

 Kommunikasjon: Gruppen har sendt tilbakemeldinger til skolen ang. skole-hjem-
kommunikasjonsplan.  

 Lys og lyd: Befaring ikke gjennomført (tentativ planlagt for uke 6). Tilbud sendes etter 
befaringen er gjennomført.  

 Trafikk – ingen oppdateringer.  
 
11) Eventuelt 
Marianne sender oppdatert FAU-møte-kalender.  
 

 

 


