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Referat fra FAU-møte 
på Toppåsen skole 

 
 

Tirsdag 28. november 2017 kl. 19.30-20.30 
 

 
Oppmøte: 
Fra skolen: Vigdis Fredheim (assisterende rektor) 
Leder:   Marianne Kluften-Hagen, 7. trinn 
Referent:  Silke Øverby, 3. trinn 
 
1. trinn:  Jannicke Josefson-Rud, Knut R. LegangerKrogstad 
2. trinn:  Helle Bertinussen 
3. trinn:  Mia Roland, Stine Elde 
4. trinn:  Silke Øverby 
5. trinn:  Berit Grønhaug, Thomas Mikkelsen 
6. trinn:  Øyvind Thormodsæter 
7. trinn:  Lise Fotland Aaseng, Marianne Kluften-Hagen, Erik Haug 
 
 
1) Referat og innkalling 
Godkjent.  
 
2) Informasjon fra skolen 

 Nybygg: Brukermøte på torsdag, 30.11.2017 (FAU er representert i møtet) ang. 
gymsal/flerbrukssal (med plass til opp til 240 stoler). Søknad om å bygge 3 etasjer (gymsal, 
rom for mottaksklassene og naturfagrom, arbeidsrom for lærere og møterom) er ikke 
godkjent enda. Egne møter, for eksempel med naturfaglærerne og ansvarlige for 
mottaksklassen, for å innhente innspill til utforming av rommene er gjennomført. 
Rammesøknad til plan- og bygningsetaten skal sendes i begynnelsen av desember. 
Byggestart er ikke avklart (blant annen avhengig når søknader sendes og finansiering er 
godkjent).  

 Inntil oppstart av nybygg skal gjerdene rundt byggeplassen fjernes, så plassen kan brukes 
som fotballbane. Det er ikke avklart når gjerdene kan fjernes. 

 Det diskuteres også hvor brakkerigg i sammenheng med nybygg skal plasseres (og hvor 
mange brakker det trenges). Hvis riggen må plasseres på skoleområdet, vurderer skolen å 
dele opp friminutt for å sikre bevegelsesrom for barna. 

 Invitasjon til AKS-gruppe, en representant per trinn. Brukergruppe AKS. 1.trinn Jannike og 
Knut deler rollen, 2. trinn Anki Strøm, 3. trinn Stine Elde, 4. trinn Silke Øverby. 2 møter per 
semester.  

 Samlingssalen er tatt i bruk for fysisk aktivitet av skolen og AKS. 

 Tilsyn på skolegården: Lang og uoversiktlig skolegård, men skolen har vanligvis 12 – 15 
voksne på skolegården som har tilsyn. Elevene har tatt opp temaet, og styret i elevrådet skal 
komme for å snakke med lærerne ang. elevenes forslag og ønsker. 

 
3) Nytt bygg 
Et møte siden siste FAU møte i oktober. Nedre delen av bygget skal bygge i stein, 3. etasje i tre. Nytt 
brukermøte på førstkommende torsdag. Brakker (byggefasen) forventes å komme opp som tema i 
dette møtet. Viktig å tenke muligheter for å unngå at skolegården innskrenkes enda mer med flere 
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brakker. FAU foreslår å ta kontakt med borettslagene i skolens direkte naboskap (mulighet å sette 
opp brakker på parkeringsplasser, grøntområder, etc.), vurdere bruk av administrasjonsbygget eller 
parkeringsplass til lærere (alternativ parkering offentlig i gatene, en av borettslagene i 
naboområdet), etc.  
 
4) Ravning 
Testperioden er godt i gang:  

 Uke 44: Trinn 7 – ravning 3 kvelder 

 Uke 45: Trinn 6 – ravning 3 kvelder 

 Uke 46: Trinn 5 – ravning 3 kvelder 

 Uke 47: Trinn 4 – ravning 1 kveld 

 Uke 48: Trinn 3 – ravning 2 kvelder 

 Desember tar vi ”julepause” 

 Uke 3: Trinn 2 

 Uke 4: Trinn 1 

 Uke 5: Trinn 7 

 Uke 6: ...  
 
Berit har lagget kart, som ligger sammen med vestene.   
 
Vester: FAU har 15 vester, og vi skal vi skal ha kontroll på disse vestene til enhver tid. Det er vanskelig 
å finne lett tilgjengelig (på kveldstid) lagringsplass på skolen. Det vurderes derfor som mest 
hensiktsmessig å fortsette med å ta vestene hjem på rundgang (overlevering fra trinn til neste trinn). 
Ved ”overtagelse” er det viktig å kontrollere at man har mottatt 15 vester.  
 
Organisering: E-post og Facebook ble brukt for rekruttering av foreldre. Silke har satt opp en Google 
Sheet for organisering av ”vaktene”. Link kan deles med hele trinnet (ingen pålogging). Etter hvert 
skal vi bruke Spond-appen for å forenkle organiseringen. Det er veldig viktig å fylle ut Excel arket 
Marianne har sendt til alle i FAU (loggføring) og sende oppdatert fil til Marianne og Stine når trinnets 
uke er avsluttet.  
 
Link til Google Sheet:  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jx3vJVwOcykIoZ4Zbwx_ClmFXRUslu34RZ7NU8zOQJ8/edit
?usp=sharing  
 
Erfaringsutveksling: En første erfaring er at Halloween er definitiv en kveld som helst skal dekkes 
godt med voksne ute. Ellers så er det viktig å gå gjennom Låven, spesielt på torsdagskvelder rundt 
klokka 20.00, når ungdomsklubben slutter.  
 
Mulighet for kameraovervåkning utenfor skole-/AKS-tid: Marianne tar opp med ledelsen om man 
skal vurdere kameraovervåkning.  
 
Diskusjon: Hvilken rolle kan FAU ha for å sikre sosialt miljø på skolen og i trinnet. Vanligvis skal FAU 
bidra til å sikre et godt sosialt miljø, mens det er skolens ansvar å fange opp elever i vanskelig 
situasjon. FAU skal bidra til god kommunikasjon mellom skole og foreldre, som er en veldig viktig del 
av godt skole-hjemme- samarbeid (gjelder også AKS). Tema kan tas opp igjen i en av de neste FAU-
møtene. Interesserte bes å sende inn sak til Marianne med konkret innspill hva som skal diskuteres i 
FAU møtet.  
 
5) Økonomi 
Lise venter fortsatt på sluttoppgjør for 7. trinns leirskoleopphold, eventuelt overskudd går til trinnet.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jx3vJVwOcykIoZ4Zbwx_ClmFXRUslu34RZ7NU8zOQJ8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jx3vJVwOcykIoZ4Zbwx_ClmFXRUslu34RZ7NU8zOQJ8/edit?usp=sharing
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6) Søknad om nyttårsball 
7. trinn skal ha nyttårsball i januar, som vanlig i Velhuset i Prinsdal. Historisk har det stort avvik i 
leieprisen, men tilbud er ikke innhentet. 7. Trinn søke om tilskudd for å dekke leie, musikkanlegg og 
50 NOK.  
 
Forutsett at søknad leveres i henhold til malen og beløpsgrensene, er den godkjent. Lise lager 
søknad. 
 
7) Eventuelt 

 Valg av representanter til driftsstyret (manglet på sakslisten og ble derfor tatt opp under 
”Eventuelt”):  
Driftsstyret består av 3 politisk oppnevnte representanter, 2 foreldrerepresentanter 
(vanligvis leder FAU og en representant fra FAU i tillegg), 2 ansatte (rektor stiller opp som 
sekretær). Driftsstyret konstituerer seg selv, og hadde en FAU-representant som leder de 
siste årene. Men det har også vært tidligere perioder hvor møtene ble ledet av politiske 
representanter. Driftsstyret behandler spørsmål ang. økonomi og andre driftsrelaterte 
spørsmål. Møtefrekvens ligger på ca. 6 møter per år, på mandager, ca. 19.00 – 21.00. 
 
I tillegg gjennomføres møter for skolemiljøutvalg (SMU) i tilknytting til driftsstyre-møter, fra 
18.30 til 19.00. SMU består av 1 politisk representant, 2 foreldrerepresentanter, 1 lærer og 2 
representanter fra elevrådet (skolens rektor stiller opp som sekretær også i SMU). 
 
Nye representanter tar over i løpet av Q1/2018. Representanter utnevnes for 2 år om 
gangen, derfor er det viktig at interessenter har barn på Toppåsen skolen i hele perioden. De 
viktigste oppgavene er å stille opp i møtene (forberedt – dvs. alle deltagerne skal sette seg 
inn i saksdokumentasjonen før møtet). Det er vanlig praksis at fjorårets representanter stiller 
opp i første driftsstyre-møte i januar når fjorårets regnskap godkjennes. 
 
Stine Elde, som skal ta over som FAU leder fra Marianne er et naturlig medlem i driftsstyret 
og SMU, i tillegg trenger vi 1 representant og opp til 3 vara-representanter. FAU har enig at 
nye representanter skal velges i FAU-møtet i januar 2018. Alle FAU-medlemmer bes å 
vurdere om de kan tenke seg å stille opp og melde sin interesse til Stine og Marianne per e-
post. 

 Både skolekor og voksenkor lurer på når det er mulig å ta i bruk samlingssalen igjen. 
Spørsmål er videresendt til rektor, korets ledelse følger opp med en e-post (med Marianne i 
kopi). 

 Neste foreldre i veien aksjon gjennomføres 09.01. – 11.01.2018. Vi trenger 18 personer, 6 
personer per dag. Lise sender ut en e-post med mer detaljert informasjon.  

 Adventsavslutning på skolegården: Ikke i 2017, men dialog med koret skal tas opp i god tid 
for å vurdere om adventsavslutning skal gjennomføres i 2018.  

 Mobilhotell – skolen vurderte å innføre mobilhotell på skolen pga problemer med mobilbruk 
på skoletiden. Det virker som elevene har skjerpet seg, i tillegg at det har oppstått noen 
praktiske utfordringer som fortsatt ikke er løst. Skolen skal vurdere mulighet å kommunisere 
til elevene at innføring av mobilhotell er utsatt – og håper at de er motiverte å følge reglene 
for å unngå innføringen til et senere tidspunkt.  

 

 


