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Referat fra FAU-møte 

på Toppåsen skole 
 

Tirsdag 29. oktober 2019 kl. 19.30-21.00 
 

Oppmøte: 

Fra skolen: Anne Roland, Vigdis Fredheim 
Leder:   Stine Elde, 5. trinn 
Referent:  Irene Arnesen, 5. trinn 
 
1. trinn:  Saba, Priscila, Karen Sofie  
2. trinn:  Marianne, Maren, Torunn, Camilla 
3. trinn:  Linda, Henriette, Torstein 
4. trinn:  Hedvig, Øystein, Sonya 
5. trinn:  Stine, Irene, Lisa  
6. trinn:  Silke, Kristin 
7. trinn:  Cecilia 
 

1) Referat og innkalling 

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

2) Informasjon fra skolen 
a. Det ble informert om kommende Elevundersøkelse for 5. til 7. trinn.  Elevundersøkelsen er en årlig 

undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes for å gjøre 
skolen bedre. Det er alltid frivillig for elevene å delta. De kan også hoppe over spørsmål de ikke 
ønsker å svare på.  

b. Det vil også komme en Trivselsundersøkelse for 1. – 4- trinn. Trivselsundersøkelsen er også frivillig. 
Elevene skal få si sin mening om trivsel, vennskap og lekser.  

c. Nasjonale prøver er gjennomført for 5. trinn på Toppåsen skole. Nasjonale prøver er obligatoriske 
prøver som gir informasjon om ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Ferdighetene er viktige for 
læring i alle fag. Femte trinn har gjort det veldig bra. Trenden er at det er en jevn stigning i 
resultatene fra år til år.  

d. Toppåsen skole er en 2,5 parallellers barneskole. Det vil si at vi har to klasser på hvert trinn samt 
mottak og alfaklasser. Per i dag har Toppåsen skole 369 elever. Klasserommene er mål opp og 
klasseromstørrelsen tilsier 28 elever. Klassestørrelsene varierer mellom 22 til 28 elever i en klasse. 
Det er fritt skolevalg. Toppåsen skole er pliktig til å ta imot elever dersom vi har plass.  

e. Frem til høstferien ble det brukt tid på å innskole 1. klassingene. Etter høstferien er alt roligere og 
1. klassingene har begynt å finne seg til rette i skolehverdagen.  

f. Klassemiljø. Det sosiale er viktig for å lære og mestre, derfor tas det med inn i timene. Livsmestring 
trekkes frem i lærerplanen. Målet er at elevene utvikler ferdigheter og utvikler ferdigheter og 
tilegner seg praktisk kunnskap som hjelper den enkelte til å håndtere medgang og motgang. 
Foreldre og skole er begge viktige faktorer inn i dette. Inkludering av alle, for eksempel 
vennegrupper eller lavterskel-aktiviteter som tur, ballspill, gå på skøyter eller andre treffpunkter. 

g. Elevrådet møtes en gang i måneden. I tillegg til elevrepresentanter består elevrådet av Vigdis og 
lærer Ola. Elevrådet er viktige i arbeidet rundt trivsel og miljø. Uteområdene og arrangementer 
som Toppåsen talenter mm.  

h. Det blir foreldremøte for AKS den 26. november 2019. Ny rRammeplanen sier at alle AKS-tilbud skal 
være gratis. AKS har ikke meldt på skiskolen til Skiforeningen i år, og satser på eget vintertilbud.  

i. Bygg. Etablering av kunstgressbane nærmer seg slutten. Avslutning skal skje i løpet av uke 44. Det 
kan legges skøyteis der om vinteren. Rommene for helsesøster og logoped (ved Samlingssalen) blir 
nå pusset opp. Gymsal og det flotte naturfagrommet brukes nå for fullt. 
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j. Uke 47 – bokuke. Den 21. november 2019 vil skoledagen utvides (kl. 16.18). Skolen sender ut mer 
informasjon om Åpen skole. 
 

3) Nytt fra arbeidsgruppene 
a. Foredrag 

- Kristin hadde et konkret forslag: Foredrag av Oslos mobbeombud Kjerstin Owren, dato 29. januar 
2020 – en drøy time. Vedtatt! Sted: Gymsalen. Foredragsgruppa jobber videre.  

b. Arrangement 
Skal vi FAU ha café på Åpen skole? Ja! 21. november 2019. Håndholdte enheter osv. Stine har info 
om rigging, volum av kaker mm. Arrangementsgruppa videre.  

c. Kommunikasjon 
- 

d. Trafikk 
- 
 

4) FAUs løpende oppgaver 
Det meldes om et stort behov for å få en oversikt over økonomien til Toppåsen FAU. Nødvendig med en 
gjennomgang av hva pengene FAU forvalter går til og kanskje en prinsipiell debatt rundt hva vi setter av 
penger til og hvilket inntektsnivå vi bør legges oss på. Utgangspunker er at pengebruken må samsvare med 
FAUS formål, jf. vedtektene. Inntektskildene er 17. mai og 
arrangementer.  
 

5) Appreciation week? 
- utsatt til neste FAU-møte 
 

6) Samarbeid med Prinsdal skole for mellomtrinnet? 
Toppåsen Prinsdal og Hauketo skole møtes på ledernivå.  

6)7) Vedtak: FAUene på Toppåsen og Prinsdal kan gjerne starte opp dialog og samarbeide.  
 

7)8) Info fra KFU 
Mail fra KFU med infoskriv og innkallinger kan fås fra Stine på forespørsel. Kurs for nye FAU-medlemmer 5. 
november. En representant deltok fra Toppåsen.  

8)9) Eventuelt 
Etter at skolens Kveldsravning nå tar en pause til rundt påsketider, er tilbakemeldingene at dette er et viktig 
tiltak som vi fortsetter med. 
 

9)10) Jobber videre i arbeidsgruppene 
Det fikk vi ikke tid til. Kan være lurt å opprette samtalegrupper for eksempel vis Messenger el for løpende 
samtaler. Det er ofte mellom møtene det skjer 


