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 Side 1 

Referat fra FAU-møte 
på Toppåsen skole 

 
Tirsdag 29. mai 2018 kl. 19.30-20.3 Jannicke Josefson-Rud 0 

 
 
Oppmøte: 
Fra skolen: Anne Roland 
Leder:   Marianne Kluften-Hagen, 7. trinn 
Referent:  Silke Øverby, 3. trinn 
 
1. trinn:  Jannicke Josefsson-Ruud, Mahwash Iftikhar 
2. trinn:  Notto Thelle 
3. trinn:  Stine Elde, Jostein Kasbo 
4. trinn:  Silke Øverby, Benedikte Kivle 
5. trinn:  Berit Grønhaug, Thomas Mikkelsen 
6. trinn:  Mathias Bruvik, Øyvind Thormodsæter 
7. trinn:  Lise Fotland Aaseng, Marianne Kluften-Hagen 
 
 
1) Referat og innkalling 
Godkjent.  
 
2) Informasjon fra skolen 

 Trafikksituasjonen: Etter inngangen til skolegården var helt stengt ved byggestart, har 
skolen fått gjennom at utbyggeren lager en åpning i midten. Dermed har elevene og 
vareleverandørene (skolemelk) enkelt tilgang til skolegården igjen. Skolens ansatte 
har fått beskjed at de må finne andre parkeringsmuligheter i nærområdet. Foreldre 
oppfordres å ikke kjøre barna til skolen, hvis det er mulig. De som absolutt må kjøre 
barna, må finne seg andre steder å stoppe, for eksempel parkeringsplassen som 
tilhører en av borettslagene i nærheten. Skolen kan ikke håndtere alle henvendelser, 
så skolen kommer til å legge ut kontaktinformasjon til prosjektlederen, som kan ringer 
direkte.  

 Nybygg er satt i gang, tidsplanen er at gymsalen står ferdig utvendig ved slutten av 
året. I sommer 2019 skal hele nybygget være ferdigstilt.  

 Kontaktlærer for neste skoleår, legges ut på nett neste uke. Fordeling av faglærerne 
er ikke ferdigstilt enda.  

o 1. trinn: Gerd Åse Knudsen og Ann Sissel Støvind 
o 2. trinn: Johanne White Larsen og Ingrid Nyhagen 
o 3. trinn: Mette Gulbrandsen og Frode Lund 
o 4. trinn: Kathrine Key og Valbona Vinca (3 klassene slås sammen til 2) 
o 5. trinn: Karianne Ottesen og Synne Svendsen (3 klassene slås sammen til 2)  
o 6. trinn: Camilla Borgaas og Rizwan Abdul Rashid  
o 7. trinn: Elinor Thuv og Ghassan Gharbawi 

 Ny AKS leder er ansatt, vedkommende har mye erfaring med overgang fra 
barnehage til skole. 

 Endring i lederteam i neste skoleår: Vigdis tar ansvar for de minste barna igjen, og 
Radouane er ansvarlig for mellomtrinnet. 

 Skolen 30 års fest – 6. juni 2018: Festen skal organiseres som en ekte 
bursdagsfeiring med pynt, leker, kake (ikke 30 meter, men 24 langpanner) og is. 
Skolen kommer til å prøve å få dekket kakebehov med hjelp av lærere. I tilfelle skolen 
trenger bakehjelp vil Anne ta kontakt med FAU.  
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 Administrasjonen foreslår å invitere FAU fra Hallagerbakken skole, som vant FAU 
prisen i 2018 (https://hallagerbakken.osloskolen.no/nyhetsarkiv/fau-pa-
hallagerbakken-vinner-fau-prisen-2018/)  for å få inspirasjon og læring. Marianne, 
Stine og Anki har vært deltagere i felles møter av FAUer i Holmlia området.  

 
3) Evaluering av 17. mai 
Barnetoget i byen:  
Foreldre melder tilbake at det var veldig få krysningspunkter i år. Dette gjorde henting 
utfordrende – flere foreldre slet med å krysse over til hentepunktet. Spesielt foreldre som 
måtte hente fra forskjellige hentepunkter (7. trinn måtte hentes ved Nobel Fredssenteret) sto 
overfor en logistisk utfordring. Situasjonen ved hentepunktet var delvis ganske kaotisk. 
Skolen sto nesten 2 timer etter barnetoget var avsluttet til de siste barn ble hentet av 
foreldrene sine. 
 
17. mai arrangement på skolegården:  
Veldig vellykket arrangement, det fungerte veldig bra å ha bord og stoler foran skolekjøkken. 
Lyden fungerte faktisk bedre med oppsett man hadde i år enn før. Skolekjøkkenet fungerte 
veldig bra. Avstand mellom kaféen og bordene var kanskje litt langt. Kø ved pølse-/kakesalg 
var litt langt, neste års komité skal vurdere å lage en «handlegate» med selvbetjening og 
betaling ved utgangen igjen.  
 
Inntektene fra 17. mai arrangement har vært stabil de siste 3 årene, ca. 43/44 tusen NOK – 
alle trinnene har vært helig med været. Men utgiftene har gått litt opp de siste årene. Om 
inntektene fra 17. mai rekker til å dekke leirskolen, er avhengig av hvor dyrt leirskolen er. 
Skolen betaler transport og en andel per elev, foreldre må dekke resten.  
 
4) Økonomi, årsrapport 
Lise sendte rapporten per e-post til alle FAU medlemmene 29. mai 2018.  
 
2017 var første år i mange år hvor FAU ende opp med underskudd (ca. 6.500 NOK). 
Forklaringen er at inntektene fra grunnskolen kveld falt bort (måtte avlyses etter brannen). 
Utgiftene var på forventet nivå (støtte til nyttårsball for 7. trinn, melkeordningen (nåværende 
6 og 7 trinn har ikke hentet ut belønningen sin enda), skolepatruljeordningen (Tusenfryd), 
foreldreskolen, foredrag).  
 
5) Endringer i vedtekter  
Se protokoll fra årsmøte.  
 
6) Valg av leder, nestleder, kasserer og referent 
Se protokoll fra årsmøte.  
 
7) Foreldreskolen 
Stine har informert om foreldreskole på føreskoledagene og fordelt brosjyrene. 
Representanter fra nåværende første trinn som skal organisere foreldreskolen 2018/2019 
har fått «oppskriften». Stine skal være med første kvelden. 
 
8) Foreldre i veien 
Aksjonen ble gjennomført i mange år med punktmarkering 3 ganger i året. Lise har 
organisert aksjonene, Silke tar over ansvaret for foreldre i veien nå. Vi skal vurdere 
opplegget, spesielt hvor det er hensiktsmessig å stå i byggefasen. Stine sender ut en 
evalueringse-post til alle. Anbefaling fra Lise er å ha første aksjon helt i begynnelsen av 
skoleåret for å markere skoleveien.  
  

https://hallagerbakken.osloskolen.no/nyhetsarkiv/fau-pa-hallagerbakken-vinner-fau-prisen-2018/
https://hallagerbakken.osloskolen.no/nyhetsarkiv/fau-pa-hallagerbakken-vinner-fau-prisen-2018/
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9) Ravning 
Det er veldig viktig at alle skjønner rollen som natteravn - natteravnere skal ikke bortvise folk 
eller blande seg inn i konflikter etc. Man skal være hyggelig og tilgjengelig. Det er veldig 
viktig at alle som går natteravn har satt seg inn i «reglene» som ble sendt ut i begynnelsen 
av aksjonen.  
 
Engasjement fra trinnene er veldig varierende, så FAU må revurdere opplegget. Et forslag er 
å ha varierende fokus i de forskjellige årstidene, for eksempel innstille natteravning i vinter 
når det veldig kaldt og ungdommer er ikke så mye ute.  
 
Det er veldig viktig å rapportere hvem som har gått når – vi er pålagt å sende inn denne 
informasjonen. Vi mangler fortsatt 2 vester, det veldig viktig å lokalisere alle vestene.  
 
Vi har også fått en forespørsel om natteravene kan gå ned til Holmlia senter, for å dekke 
større areal.  
 
10) Samarbeid andre FAU 
Nytt møte til høsten. Interessant med samarbeid og nyttig med erfaringsdeling. Toppåsen 
foreslår å inkludere Prinsdal og Hauketo.  
 
11) Eventuelt  
N/A.  
 


