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Referat fra FAU-møte 
på Toppåsen skole 

 
 

Tirsdag 28. februar 2017 kl. 19.30-20.30 
 

 
Oppmøte: 
Fra skolen: Rektor Stein Olav Febakke 
Leder:   Stine Elde, 2. trinn 
Referent:  Silke Øverby, 3. trinn 
 
1. trinn:  Marte Ottersen, Husein Maksumic 
2. trinn:  Maren Nordal, Stine Elde, Mia Roland 
3. trinn:  Merete Lassen, Silke Øverby 
4. trinn:  Berit Grønhaug, Thomas Mikkelsen  
5. trinn:  - 
6. trinn:  Anne Grete Åsen, Lise Fotland Aaseng 
7. trinn:  Elisabeth Sæther 
 
 
1) Referat og innkalling 
Referat og innkalling godkjent.  
 
Referater legges ut på nettsidene til Toppåsen skole (offentlig tilgjengelig): 
https://toppasen.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/fau/  
 
2) Info fra skolen 
Skolen ble bedt av FAU om å beskrive rutinene rundt situasjoner der barn utagerer i skole- eller AKS-
tiden. Beskrivelsene under tar utgangspunkt i relasjonen barn-barn. Beskrivelsen er ikke 
uttømmende og må ses i sammenheng med skolens beredskapsplan og skolens ordensreglement. 
 
Barn som utagerer:  

 En voksen skjermer selv barnet ut/bort eller får hjelp av en annen voksen til å gjøre dette 
eller en voksen skjermer andre barn bort fra situasjonen 

 Samtale med barnet/roe barnet 

 Loggføre hendelsen 

 Kontakte foresatte 

 Føre barnet tilbake til gruppen 
 
En elev skader seg selv eller en annen elev: 

 En voksen skjermer elevene bort 

 Kartlegger og behandler skade 

 Kontakter helsepersonell om nødvendig 

 Loggfører hendelsen i tråd med sentrale regler:  
o Etter avtale mellom Utdanningsetaten, NAV trygd og Oslo Pensjonsforsikring AS, skal 

alle hendelser i forbindelse med arbeidssituasjonen, som fører til 
legebesøk/medisinsk behandling og/eller medfører sykefravær/arbeidsuførhet 
og/eller medfører utgifter for vedkommende snarest meldes til den skadelidtes 
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lokale NAV trygd og Oslo Pensjonsforsikring. Hendelsene skal registreres i HR-HMS 
modul for ansatte og i HMS-portalen for elever (skader og vold/trusselhendelser). 

o Ved andre hendelser (småskader) hvor man likevel ønsker å dokumentere, i tilfelle 
senskade, skal overnevnte hendelse kun registreres manuelt i "registreringsskjema 
for skader og vold/trusselhendelser". Dokumentasjonen arkiveres i 
personalmappen/elevmappen. Dersom senskade fremtrer skal skademelding sendes 
til skadelidtes lokale NAV trygd og Oslo Pensjonsforsikring AS 

 Foresatte kontaktes 

 Føre barnet tilbake til gruppen 
 
Ved vold mot andre: 

 Eleven skjermes bort 
 Foresatte kontaktes 
 Eleven er borte fra gruppen resten av dagen/økten 
 I enkelte tilfeller mottar eleven undervisning/tilrettelagt opplæring på alternativt sted over 

tid 
 
I hvert tilfelle blir det vurdert om hvilken informasjon som skal gis til gruppen. Der skolen vurderer 
hendelsen slik at det er hensiktsmessig med informasjon til hjemmene, gis dette per epost, SMS eller 
melding i portalen. 
 
Samarbeid rundt eleven: 
Skolen samarbeider med foresatte om tilrettelegging og tiltak i skolehverdagen. Det er ofte 
nødvendig å søke råd hos andre instanser. Skolen drøfter elevsaker med PPT. Skolen samarbeider 
også med helsesøster, Barnevernet og BUP. Skolen søker også veiledning fra utadrettet tjeneste 
(Nordvoll, Lønnebakken og PPT). 
 
Voksnes kompetanse: 
Skolen søker å øke kompetansen hos ansatte innenfor området. Dette dreier seg om generell faglig 
kompetanse, veiledning spesielt rettet mot et barn, samarbeid på tvers av team og AKS (alle voksne 
kjenner barnet med utfordringer), baseledermøter og personalmøter hver uke. Det er ingen formelle 
kompetansekrav til stillinger som assistent (skole og AKS). 
 
Foreldreundersøkelsen våren 2017 
Alle foresatte med barn under 18 år i Osloskolen inviteres til å delta i Foreldreundersøkelsen 2017. 
Her kan alle si sin mening om sitt barns trivsel og samarbeidet mellom skolen og hjemmet. 
Foreldreundersøkelsen er en nettundersøkelse utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. 
 
Foreldreundersøkelsen gjennomføres i Osloskolen fra 15. mars til 7. april 2017. Alle foresatte vil få e-
post og SMS med lenke til undersøkelsen. Det er mulig å svare på mobiltelefon, nettbrett eller PC og 
det vil ta ca. 5–10 minutter å svare på undersøkelsen. 
 
Mer informasjon:  
https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/foreldreundersokelsen/  
 
Skolens arbeid mot mobbing 
Bystyret har vedtatt tiltaksplan for et trygt psykososialt miljø for barn og unge i Oslo, sak 227/16. Det 
følger av tiltaksplanen at alle skoler innen den 15. februar i 2017 skal ha en handlingsplan for et trygt, 
godt og inkluderende miljø med en skjerpet aktivitetsplikt. Toppåsens trivselsplan er oppdatert, men 
vil justeres fortløpende. Trivselsplanen gjennomgås i alle skolens råd og utvalg hvert år. 
 
Fra trivselsplanen:  
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Retten til et godt psykososialt miljø (Lovverk) 
Det er viktig at skolens systemrettede og individrettede arbeid ses i sammenheng. Handlingsplikten 
gjelder for alle som er ansatt ved skolen. Den strengere aktivitetsplikten som innføres gjennom 
Byrådssak 227/16 innebærer at alle ansatte har en fast og kontinuerlig plikt til å følge med på om 
elevene har det trygt og godt, og at det aktivt gjøres en innsats for å avdekke mobbing. 
Kontaktlærere har et særlig ansvar knyttet til elevens psykososiale miljø. 
 
Forslag til ny tekst i trivselsplanen: 
Partnerskap mot mobbing er et samarbeid mellom ulike aktører rundt barna. Skolen tar initiativ til 
samarbeidsmøter med barnehager i nærmiljøet for å sikre kunnskap rundt barn og tilrettelegge for 
en god skolestart. Skolen gjennomfører tilsvarende møter med ungdomskolene ved overgangen fra 
barneskole til ungdomsskole. FAU og skolen oppretter egen trivselsgruppe med særlig ansvar for 
oppfølging av skolens trivselsplan. Skolen samarbeider med forebyggende avdeling (politiet), skolens 
kontaktperson, ved behov. 
 
Sommerskolen 
Informasjon om sommerskolen fordeles som ranselpost i løpet av de neste ukene. Påmeldingen til 
Sommerskolen Oslo 2017 er åpen fra 15. til 21. mars. Det er også mulig å informere som om 
kurstilbud på følgende nettside: www.sommerskolenoslo.no  
 
3) Foredrag med Kristin Oudmayer fra Unicef 
Foredraget gjennomføres 28. mars, 18.30-20.30 på Hauketo ungdomsskole. Tema er mobbing og 
skjult mobbing. Alle i FAU oppfordres til å videreformidle informasjon om foredraget (for eksempel 
med å like og dele invitasjonen via Facebook). Man kan også gjerne videresende informasjon til 
interesserte uten tilknytting til Toppåsen skole.  
 
Prisen er satt til 50 NOK. Vi skal sikre at betaling med kontant og Vipps er mulig (inngang og kafé).  
 
Hauketo kommer til å trenge hjelp med organisering av kafé. Berit sender en e-post for å informere 
om antall håndholdte enheter og kafévakter vi skal stille opp med.  
 
FAU-møte i mars flyttes fra tirsdag, 28. mars til mandag, 27. mars pga foredraget.  
 
4) Lusekampanje 
I skoleår 2016/2017 ble det registrert mindre tilfeller av lus enn i årene før. Uansett skal FAU i 
samarbeid med skolen gjennomføre en lusekampanje. Dessverre var det for sent til å bestille 
brosjyrer, men alle elver kommer til å få informasjon om lus som ranselpost.  
 
5) Økonomi 
Ingen store endringer.  
 
6) 17. mai 
Ingen representanter fra 5. trinn representert, derfor ingen oppdatering.  
 
7) Lys og lyd i samlingssalen 
Befaring er gjennomført, venter på tilbud.  
 
8) Eventuelt  
N/A. 

 

http://www.sommerskolenoslo.no/

