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 Side 1 

Referat fra FAU-møte 

på Toppåsen skole 

 

Tirsdag 24. september 2019 kl. 19.30-21.00 
 

Oppmøte: 

Fra skolen: Anne Roland 
Leder:   Stine Elde, 5. trinn 
Referent:  Silke Øverby, 6. trinn 
 
1. trinn:  Saba, Hassan, Priscila  
2. trinn:  Camilla, Maren, Torunn 
3. trinn:  Linda, Henriette, Torstein 
4. trinn:  Natasha, Øystein 
5. trinn:  Stine, Irene,  
6. trinn:  Silke, Merete, Kristin 
7. trinn:  - 
 

1) Referat og innkalling 

Godkjent. Ingen kommentarer til referatet. Referat legges ut på skolens hjemmeside. 

 

2) Informasjon fra skolen og omvisning i naturfagsrommet 

Ballbanen 

Arbeidet settes i gang så rask som mulig, men skolen skal prøve å begrense all trafikk til de tidsperiodene barna 
ikke er ute. Det er viktig at arbeidet settes i gang nå, så hoveddelen av arbeidet kan utføres i høstferien 
(oppdraget er for stort til å fullføres i sin helhet i høstferien).  

• Syntetisk sportsdekke uten gummigranulat, som tilfredsstille krav om miljøvennlighet, fra ballbingen 
gjenbrukes for den «nye» ballbanen. Dette er et sportsdekke, ikke en «fotballdekke», dvs. «gresset» er 
kortere og passer for flere idretter enn kun fotball (avhengig av hvor mye «sprett» det blir, men kan 
brukes for friidrett, volleyball, etc.). I tillegg er det mulig å legge is på denne type sportsdekke (et av de 
viktigste kravene fra elevrådet).  

• Undervisningsbygg hadde opprinnelig foreslått å legge asfalt, men både skolen og FAU tror at 
sportsdekke er en bedre løsning for lek og idrett med mindre risiko for skader.  

Renovering av 1. etasje i administrasjonsbygget påbegynnes også nå. 

 

Viktig informasjon til tillitsvalgte for elever og foresatte om bruk av klasselistene 

Kontaktlisten som alle FAU representanter får (med adresse og mobilnummer) skal ikke deles med andre 
foreldre. I denne forbindelse er det også viktig at alle FAU representanter signerer på skjema ang. 
informasjonsdeling. I tillegg må alle klassene blir enige om hvilke kontaktdetaljer som skal deles med andre 
(innhente samtykke, f.eks.  i foreldremøter).  

 

3) FAU arbeidsgrupper 2019/2020: 

Arbeidet i arbeidsgruppe skal integreres i FAU-møtene fra nå av, dvs. vi skal sette av tid for arbeidsgruppene i 
FAU møtene. Nedenfor gis en kort oppsummering av arbeidsgruppen samt deltagere som har meldt seg inn i 
de forskjellige gruppene (deltagere i kursiv er ikke bekreftet):   

• Sosialt arrangement: Torunn, Maren, Linda, Henriette, Torstein, Priscila, Stine 

• Foredrag: Camilla, Irene, Kristin, Berit  

• Kommunikasjon: Saba, Merete, Øystein, Hassan, Stine 

• Trafikk: Mia, Natasha, Silke 
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Mer informasjon om mulige tema for gruppene ble sendt på en mail fra Stine til alle FAU-representantene. 

 

4) Søknad om støtte til Tusenfrydtur fra skolepatruljen 

Innvilget- 5.600 NOK (280 NOK per elev).  

 

5) Foreldremøte/ foreldre i veien/ ravning/ foreldreskolen 

• Foreldremøtene: Rektor bestemte å arrangere 2 foreldremøter i år, småtrinn (2. – 4. trinn) og 
mellomtrinn (5. – 7. trinn). Tilbakemelding fra flere foreldre er at dette var utfordrende for 
aleneforeldre og alle andre foreldre med flere barn i forskjellige trinn uten tilgang til barnepass. Flere 
foreldre opplevde at de måtte velge deltagelse for 1 av trinnene. For å gi alle foreldre å være med i 
alle relevante møtene er derfor spørsmål om denne organiseringen er hensiktsmessig. Spørsmål er om 
det ikke ville være mulig å arrangere foreldremøter på samme dag, med til forskjellige tidspunkter, for 
å unngå denne problemstillingen. 

• Foreldre i veien/ ravning: Alle FAU-representanter har fått tilgang til kontaktlistene så de kan 
organisere oppgavefordelingen.  

o Tips fra trinnene som allerede har gjennomført foreldre i veien eller kveldsravning: Det er lurt 
å sette opp flere personer enn man strengt tatt trenger (spesielt for ravning hvor det ikke er 
lov å gå alene, det anbefales å sette opp 3 eller 4 personer per kveld istedenfor 2, for å sikre 
at ravning kan gjennomføres)  

• Ravning 

o Det er veldig viktig at FAU-representantene husker å loggfører hvem som har gått når, pluss 
en kort oppsummering av kveldsturen. Silke setter opp en Google Sheet som kan brukes. 

o Postboks med kodelås for vestene er bestilt, men ikke levert. Som mellomløsning brukes 
Stines postkasse. 

• Foreldreskolen – gikk veldig bra, både 1. trinn og 2. trinn er fornøyd med gjennomføringen 

 

6) Representanter til samarbeidsmøte med AKS 

AKS har de siste to årene hatt samarbeidsmøter med aktuelle trinn. Stine ber om innmelding av 1 representant 
for hvert trinn til disse samarbeidsmøtene.  

 

7) Brainstorming: Hvordan er foreldreengasjementet på de ulike trinn, hva kan vi evt. gjøre for å bedre 
dette? 

Forslag – ta opp tema i neste foreldremøte eller gjennomføre et FAU-foreldremøte hvor foreldregruppen bes 
om innspill ang. ønskelige aktiviteter. Spørsmål som ”Hva har foreldre har lyst at FAU skal gjøre?” eller ”Hva har 
foreldregruppen lyst å bidra med?” kan diskuteres.  

 

8) Eventuelt 

• Stine oppfordrer alle som ønsker å ta opp saker under “eventuelt” å sende inn sakene skriftlig. 

 

9) Arbeid i arbeidsgruppene 

 


