
 

 

REFERAT FAU-MØTE PÅ TOPPÅSEN SKOLE 
Tirsdag 30. april, 2019. Kl.1930-2100. 

 

Oppmøte:  

Leder:   Stine Elde, 4. trinn 
Referent:  Mia Roland, 4. trinn 
 
1. trinn:  Camilla Bjørndahl Blomqvist 
2. trinn:  Knut R. Leganger-Krogstad 
3. trinn:  Natasha Hannah Kjølås-Larsen 
4. trinn:  Mia Roland, Stine Elde, Lisa Yksel 
5. trinn:  Trude Fagerli 
6. trinn:  (ingen representanter) 
7. trinn:  Øivind Thormodsæter 
 

SAK 1: Godkjenning av referat og innkalling. 

Godkjent. 

 

SAK 2: Informasjon fra skolen. 

Skolens ledelse var forhindret fra å møte, og hadde sendt skriftlig info til FAU-leder. 

- Fått ny sosiallærer. 

- Stillinger for neste skoleår. Opptatt av kontinuitet, kabalen er ennå ikke ferdig lagt.  

- Toppåsen skole/AKS skal være med på humleprosjekt, (snekring av humlekasser, kursing av 

ansatte). Starter for fullt til høsten. 

- Jobber med fagfornyelse. Det kommer nye læreplaner og nytt læremateriell.  

- 17.mai. På flere trinn manglet kart på baksiden av påmeldingslappen. Kart må  sendes ut på 

nytt. Behov for ledsagere vil bli sendt ut til FAU når dette er klart.  

- Fått forespørsel fra kulturskolen om samarbeid. Innhold og form er foreløpig litt uklart, men 

skolen stiller seg positiv til henvendelsen.  

 

SAK 3: Evaluering sykkel- og bruktmarked 

- Bra oppmøte. Gikk kjempebra. Ikke en ting vi skulle gjort annerledes. Alle hjalp til og alt gikk 

på skinner! 

- Kom inn ca 1400,-. Rester av olje/spray etc. kan brukes til neste års sykkelmarked.  

- Lisa lager en liten kjøreplan på hvordan dette arrangementet bør gjennomføres. 

o Det ble sendt ut lister på foreldremøte for å dekke baking, kiosk, rydding og verksted. 

Alle skulle skrive seg opp.  

o Anbefaler å ha 4 stk sykkelreparatører. 

 

- FAU kjøper inn plastkasser som merkes med sykkelmakked 17. mai etc. for lagring av 

materiell/rester som kan brukes neste år.)  

 

 



 

 

SAK 4: 17.mai-arrangementet 

- Vaffelrøre fra 2.klasse. 1.og 3.trinn skal komme med kaker. Lapper må sendes ut. Trude sikrer 

at det skal sendes ut informasjon om kakebaking til klassekontaktene.  

- Prinsdal skolekorps. Skolekorpset har tog som starter fra busstoppet Høgåsveien i 

Toppåsveien 14:45. 

- Komiteen bør teste anlegget på skolen ca 14:50 for å lage litt liv. 

- Har klart å skaffe gevinster, men trenger flere. Kom gjerne med det! Alt fra treningsutstyr til 

konsertbilletter osv. Bøker og puslespill. Leveres til Silke. Send e-post til silke@anduin.net.  

 

SAK 5: Referat fra rundbordskonferanse 

 

- Stine og Trude deltok på møtet 11. april sammen med sosiallærer og inspektør fra Toppåsen 

skole 

- Politiets arbeid i nærmiljøet var tema. Flere organisasjoner var representert fra 

lokalområdet. Møte koordinert av Salto. Ønsket innspill på hva folk ønsket skulle gjøres 

bedre. Barneskolene savnet bedre dialog med politiet ved å kunne bygge gode relasjoner på 

et tidlig tidspunkt. Politiet har en egen Facebook-side man kan følge som heter 

«Forebyggende Manglerud». «Politiets nettpatrulje – Oslo» kan også følges.  

 

SAK 6: Oppdatering fra gruppene 

Generelt ønsker vi å gjøre noen små endringer i hvilke grupper vi har og arbeidsformen. Sette av tid 

til at gruppene kan jobbe litt sammen konsentrert med saker i forbindelse med FAU-møter, for å få 

opp aktiviteten. 

- Trafikkgruppen:  

o Har sendt inn innspill til skolen som har sendt videre til bydelen. 

 

- Byggegruppen: 

o Graving til vanntilførsel skjer i disse dager. 

o Estimert tid for overtakelse nå er satt til juli.  

 

- Kommunikasjonsgruppen: 

o Har utarbeidet kommunikasjonsplan.  

o Sjekk gjerne gjennom om det er noe som kan/bør endres/legges til. Forslag sendes til 

miaroland@gmail.com  

 

SAK 7: Skolefotografering 

FAU kommer i utgangspunktet ikke til å jobbe med utredning av skolefotografering. Dette blir opp til 

skolen å avgjøre.  

 

SAK 8: Neste års organisering av ravning og foreldre i veien 
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FAUleder sender ut lister med ansvarfordeling for de ulike trinn rett før skoleslutt. Da vil det også bli 

sendt ut vil det bli utarbeidet foreldreinfo der det står om hva det forventes av foreldre på Toppåsen 

skole. Hva som skjer til høsten samt litt generell foreldrevennlig informasjon. Hvert trinn har ansvar 

for «Foreldre i veien» og Ravning i ulike uker (1 uke med foreldre i veien og tre uker med ravning pr. 

år pr. trinn). Lister blir delt ut av klassekontaktene.  

Om vi bruker alle ressurser trenger vi at minimum 36 foreldre per trinn stiller på de ulike aktivitetene 

for å dekke alle aktiviteter gjennom året. Ved å sette opp lister håper vi at det blir en jevnere og mer 

rettferdig fordeling av innsats og flere som bidrar. Denne ordningen er det allerede flere skoler som 

har innarbeidet.  

Det siste de gamle representantene bør gjøre er å fordele foreldrene på disse listene.  

Det bør være en åpning for at foreldre som vet at de ikke får til å delta på en aktivitet får mulighet til 

å melde fra om dette og klasserepresentantene tar hensyn til dette slik at de vil bli satt opp på en 

annen aktivitet. 

 

SAK 9: Årsmøte 

Neste FAU-møte er vårt årsmøte, hvor det blant annet skal velges leder, nestleder, sekretær og 

kasserer. Vi bør ha med de nye medlemmene som stiller til høsten, i hvert fall dersom de ønsker å 

melde seg til et a vervene.  

Leder ser behov for at en liten arbeidsgrupp, f.eks. bestående av leder ,nestleder og et par til, jobber 

litt mer aktivt også utenom FAU-møtene.  

 

SAK 10: Eventuelt 

Ingen saker. 

 

     |   

 

Neste møte er tirsdag 28. mai 2019. 

 

 

 


