
Referat møte FAU Toppåsen skole 27.mars, 2017-02-27 
 

1. Informasjon fra skolen 
a. 17.mai: 

 Kl.0930 avgang fra Toppåsen med buss. 
 Toppåsen skole går som nr 32 i toget i byen. Stiller opp på 

Festningsplassen. Bak Furuseth foran Prinsdal. 1C 
oppstillingsplass. Skolen lager kart og sender ut. 

 Større krav til merking av personale som er med, i tråd med 
føringer på beredskapsplanen. 

 Busser er bestilt.  
 Hallagerbakken sin tur å bestille retur for flagg. 
 Rektor sender ut brev med informasjon. 
 Skal vi gjøre noen endringer av opplegget fra tidligere? 

 Prinsdal spiller vanligvis kl.08 ved flaggheising. 
 Høre med korpset om det er mulig at de kommer 

kl.0830 i stedet for kl.0800? 
 Rektor : Sjekke om korpset kan komme til foreslått 

tid. Sjekke om vi kan starte litt senere slik at det 
passer bedre med avreisen til byen. 

 Rektor skaffer lærerne og la FAU får tak i voksne. 
 Rektor : Gi beskjed om hvor mange du trenger for hvert 

trinn. FAU ordner voksne. 
 Gi tydelig beskjed til voksne og barn:  

Gå til ledsagerne og kryss barna ut av listen. Det er viktig at 
foreldre og barn følger disse reglene! Dersom barna selv 
skal komme seg hjem uten at det kommer voksne så er 
foreldrene nødt til å gi beskjed skriftlig om dette i god tid 
før 17.mai. 
 

o Nøttefri skole – det heter ikke lenger ”Nøttefri skole”.  
 Kommer vil bli hengt opp nye lapper om dette. 
 Områdene som elever dette gjelder oppholder seg, vil bli 

sikret etter beste evne i stedet. 
 Grunnen til at Helsedirektoratet ikke anbefaler å ha nøttefri 

skole er at det blir en falsk trygghet.  
 

o Pokemon/leker: 
 Den generelle regelen er at barn ikke skal ha med leker på 

skolen. Skolen ønsker at aktiviteter skal være samlende og 
felles. Det er uheldige situasjoner som kan oppstå rundt 
dette med å ha med leker. 

 Ha-med-dag er lov. Da er det laget en ramme rundt. 
 

 Foredrag med Kristin Oudmayer – avlyst/utsatt. 
o Nytt tidspunkt utsettes til etter sommeren og tidligst oktober.  
o Vi kommer tilbake til ny dato ved neste møte.  

 
 17.mai: 



o Utfordring: Det er få elever på trinnet, så det er få mennesker i 
forhold til hvor mange som trengs. 

o Om alle kommer og stiller så har vi nok mennesker. 
o Trenger å få med alle, også de som ikke pleier å stille. 
o Oppfordrer til ringerunde til alle.  
o Tydelig og god oppskrift/fremgangsmåte fra tidligere som er til 

god hjelp er tatt i bruk. 
o Oppbevaring av rekvisitter og annet kan gjøres på FAU-kjøkkenet. 

Dette er låst. 
 

 Økonomi: 
o Status: Ingen endringer. Alt er under kontroll. 
o Har penger på konto. 

 
 Bruktmarked i april. 

o Ansvar – 4.klassetrinnet. 
o Hvordan det fungerer: 

Alle tar med ting selv og selger selv, så kommer folk og kjøper. Alle 
som ikke får solgt tar med egne ting hjem igjen. 

o FAU legger til rette og stiller med kafé i regi av 4.-klasse.  
o Dato i fjor var det 10. April  
o Forslag om dato for dette i år: 23.april 

 
 Lys og lyd i samlingssalen: 

o Det hentes inn priser på dette nå i disse dager. 
 

 Litt uro rundt skolen på ettermiddag/kveld. 
o Skolen har gjort tiltak i forbindelse med dette. 
o Viktig at foreldrene i nærområdet er litt oppmerksomme. Følg med 

på barnas aktiviteter. 
o Folk med hund – ta en ekstra tur forbi skolegården. 
o Oppfordrer til økt tilstedeværelse av folk/foreldre. 
o Opprette en egen gruppe som følger med. 

 
Eventuelt: 

 Samlingssalen: 
o En viktig arena og samlingsplass for nærområdet. Bruk dette til å 

arrangere spillkvelder, diskotek eller annet. 
 

 Neste års verv i FAU. 
o Valg på våren av leder, nestleder, sektetær og økonomi. Er dette 

noe for deg? 
o Alle nyvalg av FAU-representanter må meldes inn til FAU-leder 

Marianne Kluften Hagen. 
 

 


