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Referat fra FAU-møte 
på Toppåsen skole 

 
Tirsdag 28. august 2018 kl. 19.30-21.00 

 
 
Oppmøte: 
Fra skolen: Anne Roland, Rektor 
Leder:   Stine Elde, 2 og 4. trinn 
Referent:  Jannicke Josefsson-Ruud, 2. trinn 
 
1. trinn:  Representanter ikke valgt 

2. trinn:  Julie Bartnes Madrugada, Jannicke Josefsson-Ruud 

3. trinn:  Christine Sæther, Hedvig Skonhoft Johannessen, Notto Thelle 
4. trinn:  Jostein Kasbo, Irene Abrahamsen Arnesen, Mia Roland, Stine Elde 
5. trinn:  Ingvild Menes Sørensen, Silke Øverby 
6. trinn:  Berit Grønhaug 
7. trinn:  Espen Helseth, Mathias Bruvik, Tage Thorstensen 
 
 
1) Referat og innkalling 
Godkjent. 
 
 
2) Informasjon fra skolen 
 
Orientering om helsesøster på Toppåsen 
 
Rektor Anne Roland har invitert fagansvarlig for skolehelsetjenesten for bydelen Søndre Nordstrand, 
Siv Børjesson, for en oppdatering ang. Helsesøster-situasjon på skolen.  
 
Toppåsen har stått uten helsesøster i 6 måneder nå. Det har vært vanskelig å finne kvalifiserte 
søkere, Søndre Nordstrand konkurrerer med andre bydeler som har mer attraktiv beliggenhet, og 
tilbyr mer attraktive betingelser i tillegg. Utfordringene med bemanningen har ført at mange 
helsesøstre måtte deles av opp til 3 skoler de siste årene.  
 
Bydelen har ansatt sykepleier Grace Akeri som fungerende helsesøster for alfa- og mottaksklasser. 
Grace jobber 20 % på Toppåsen skole. Inntil Toppåsen får ny helsesøster i september kan hun også 
kontaktes av andre elever/foresatte ved behov.  
 
Fra og med september kommer Toppåsen skole til å ha en helsesøster i 100 % stilling. Liv Marit 
Strand er utdannet barnesykepleier med relevant tilleggsutdanning og er ansatt i stillingen. Hun er 
ute i opplæring nå og begynner så snart det er ferdig. 
 
 
Ny AKS leder 
Marianne Cecilie Heggen Jensen ble presentert som ny AKS leder på Toppåsen.  Var her litt før 
sommeren og startet ordentlig nå i august. Har veilederutdanning og erfaring fra storbarnsavdeling i 
barnehage. Frem til nå brukt mye tid på å bli kjent med barna, personale og organisering og startet 
litt med nye rutiner og små endringer i organisering. Blant annet måltidsituasjonen der man nå har 
laget en felles matsal til alle der basene spiser etter tur. Planleggingsfase nå i august og fokus på 
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trygghet og at alle barna har noen å være med. Neste skritt er mer læringsstøttende aktiviteter og 
også fokus på personale.  
Kommentar om at i fjor var det noe mangel på autoritet blant personale spesielt opp mot de større 
barna og spørsmål om hvordan dette tas nå. Skolen svarer at det har skjedd mange positive 
endringer og man er på riktig vei. Det blir egne møter mellom AKS og FAU representanter fra 01-
04.trinn. Det er viktig at Marianne får kommet godt inn i ting først, så første møte blir i oktober. 
 
Status nytt bygg 
 
Ligger bakpå og er forsinket. Foreløpig 12 uker. Undersøkelse av grunn lå til grunn for prosjektplan, 
men det viste seg ved støping at grunnen ikke var som de trodde og de måtte pæle. Måtte da få ut et 
anbud på det og sette i gang over sommeren, men det satte bygningsarbeidet tilbake med ca 12 
uker. Er god dialog med byggeleder og tilpasser så godt det går slik at de begynner å jobbe om 
morgenen etter det har ringt inn. Det viktigste for skolen er planen om at alt er ferdig til neste høst 
og det er det man jobber mot og har kommunisert. 
 
Viktig å kommunisere til foreldre at det nå ikke er noen parkeringsplasser utenfor skolen under 
byggeprosessen. Man får bot ved å stå der, både langs parkeringsanlegget og på taket. 
 
Positivt om bygg er at vi virkelig vil få et fantastisk naturfagsrom og en veldig flott gymsal. På sikt få 
tak i lærere som er spesielt interessert i naturfag. 
 
Fjernvarmeagregat har måttet flytte til ved siden av første klasse da det ikke er noen andre steder å 
ha det. Skal være oppe og gå til første uken av september. Fått en fin sandkasse som foreløpig 
erstatning for sklie som er borte. 
 
Annet om skole: 

 
Nytt om personale: Vigdis er ansvarlig for 1-4 klasse, Radouane 5-7.klasse og Anne mottak. 
 
Meldt på skolen på «bli med dansen» 21.september (uke 38), danse i skolegården kl 12. Handler om 
å se hverandre og stå opp for seg selv. Brukes aktivt i undervisning. Det trekkes lodd om hvem NRK 
besøker. Skal uansett få Torkjell til å filme dansen på en måte som anonymiserer barna. 
 
Oppfordrer til å bruke app for kontakt med skolen. Vil markedsføres på foreldremøtene.  
Skole sms er dyrt, derfor brukes denne kun ved særskilte tilfeller. Derfor benyttes appen som push. 
Det må gjøres en endring om nytt nummer i ukesplaner og at det settes trinn på meldingene siden 
mange har barn på flere trinn. 
 
Anne har deltatt på seminar om psykososiale ferdigheter – handlet mye om få det trygt og godt på 
skolen. Elevstemmen skal alltid annerkjennes. Kunnskap er viktig, men grunnholdningene må på 
plass. Lager tiltak ut i fra dette. Skolen skal ikke være for raske med å sjekke av saker, må ha et riktig 
bilde og handle ut i fra det. Skole/hjem dialogen er viktig. Viktigste budskapet er at man må være 
ærlig med hverandre og etterstrebe god dialog. 
 
3) Leirskole 
Skolen har ikke en avtale med en spesiell leirskole. Satt grense på 3,5 timer maks med buss. Har 
anbefalt Langedrag og Hove pga god erfaring. Bør stemmes over av foreldre og bookes gjerne 
allerede på første trinn om mulig. Bra å ha et par alternativ som skolen har positive erfaringer med.  
Betaling: Skolen får tilskudd på 3 overnattinger. Trinnet dekker to dager. Skolen dekker buss. 
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4) Videre samarbeid med AKS 
1-4.trinn finner hver sin representant i samarbeidsutvalget. Det blir 2-3 møter på et år og en fin 
arena for dialog med AKS. Når trinnet er enig, sendes det beskjed til FAU leder. 
 
5) Forberedende foreldremøte 
Forberedende foreldremøte 05.september 17.30-19.30. Det vil stille noen fra ledelsen for å legge 
noen føringer og deretter skal kontaktlærer og foreldrerepresentanter ha egen dialog om sine trinn. 
 
6) Økonomi 
Utgår da det ikke er kasserer tilstede. Ingen spesielle endringer. Regnskap er sendt ut. 
 
7) Årsplan 
Sendt ut i forkant av møtet. Kopi av fjoråret. Åpenskole-kveld er noe vi kan ha, skal snakke mer om 
dette på neste FAU møte i september. 
 
8) Foreldreskolen 
To store førsteklasser i år. Oppmøte var ok og de som var der var veldig engasjert. God stemning og 
opplegget fungerte bra. Delte opp ute for å se hvem som hørte til i hvilken klasse og også etter hvor 
folk bodde. Det lages bruksanvisning og brosjyre etter hvert år som 2.klasse bruker for å arrangere 
foreldreskolen for første trinn. Det er god kontroll på dette. 
 
9) Foreldre i veien 
Første dag 28.08. Klarte å fylle alle postene, men de fleste steder bare med en person. Alle må ha 
egen vest. I vinter må vi sørge for flere på hver post.  
Rekrutteres hovedsaklig fra FAU, men når de ikke kan stille så kan trinnene rekruttere andre. 
Erfaringsmessig bør man gå aktivt ut. Må sørge for deltakelse på alle trinn. Neste aksjon er uke 43. 
 
10) Ravning 
Det er viktig at vi er tilstede i området. Bør tas opp på foreldremøtene for å informere om 
viktigheten. Har diskutert om vi gir oss etter oktober og konsentrerer oss om perioder med 
«barmark».   
Kommentar om at det brukes tid på rapportering i etterkant og spørsmål om dette er nødvendig. 
Loggen på hvem som har ravnet skal føres uansett og sendes FAU leder. Har det skjedd noe spesielt, 
så kan man skrive det. Behøver ikke rapportere om det ikke har skjedd noe. Er del av en ordning og 
derfor må det være logg på hvem som har gått. Hvis det kommer nye risikoområder er det viktig å ta 
med disse i ruta.  
Låven har fått nye tider på tirsdag og fredag. Fra 8.klasse er det klubb onsdag kveld. Låven må 
således ikke dekkes lenger av ruta. Det er juniorklubb fredag, men foreløpig skal ikke ravning være på 
fredager. 
FAU v/ Stine og Irene lager en stikkordsliste på hva som er viktig med ravning som kan tas på 
foreldremøtene for enhetlig informasjon. 
Vestene for ravning bør legges i en sekk. Stine finner dette. 
Hvert trinn velger en sjefsravner som tar ansvar for å få folk til å stille og vet hvor vestene skal 
hentes. Vestene kan fordeles på hvert trinn for enklere tilgang, men må ikke mistes. 

 
11) Samarbeid med andre FAU i nærområdet 
Rosenholm, Hallagerbakken, Holmlia og Toppåsen har hatt to samarbeidsmøter og har god dialog. 
Det er ca et møte i semesteret og det finnes en Facebook gruppe som det ikke legges ut noe særlig i. 
Rosenholm skal ta initiativ til et nytt møte for høsten.  
Toppåsen FAU ønsker at Hauketo/Prinsdal FAU også blir med i dette siden vi avgir flest elever dit og 
kommer til å ta kontakt. Det er fruktbart med samarbeid her for å få gode tips av hverandre og 
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utveksle erfaring. Når møteinkallelse for høsten kommer vil vi kunne spille inn ting fra Topååsen FAU 
til agendaen. 
 
12) Eventuelt 

- Temagruppene for FAU er ikke oppdatert. Gruppene vil tas opp igjen på neste FAU møte der 

første trinn er med. 

- Spørsmål om bom i Høgåsveien. Det blir ikke bom. 

- FAU Facebook side – det skal ryddes opp i admin rettigheter. Huske at dette er en side og ikke 

gruppe, så den er helt åpen. 

 


