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Toppåsen skole  

Referat fra FAU-møte 

 

Tirsdag 27. oktober 2020 kl. 19.30-21.00 
 

 

Oppmøte: 

Leder:   Stine, 4. trinn 
Referent:  Silke, 7. trinn/Inger Marie 2. trinn 
 
1. trinn:  Anne-Lene, Cecilie  
2. trinn:  Aia, Inger Marie 
3. trinn:  Beate, Maren, Marianne, Torunn 
4. trinn:  Fardausa, Henriette, Stine 
5. trinn:  -? 
6. trinn:  Adiam, Fardausa  
7. trinn:  Kristin, Ingvild, Silke 
 

 

1) Referat og innkalling 

Innkalling godkjent. Referatene legges fortløpende ut på skolens hjemmeside. 

 

2) Informasjon fra skolen 

a) Informasjon om skolepatruljen på Toppåsen skole (Karianne Ottesen) 
Skolepatruljer er grupper av skoleelever som etter forutgående opplæring hjelper sine 
medelever trygt over trafikerte veier i nærheten av skolen. På Toppåsen står skolepatruljen 
på 2 steder. Disse stedene ble valgt i samråd med politiet av sikkerhetshensyn. Skolen mot-
tar av og til ønsker om å utvide antall steder skolepatruljen står, men ingen av de forslagene 
kunne realiseres p.g.a. sikkerhetsmessige hensyn for patruljedeltakerne.  
 
Toppåsen skolepatrulje består av elever fra 7. trinn. Elevene sender en skriftlig søknad i 
midten av 6. trinn til instruktør for skolepatrulje på Toppåsen skole, (kontaktlærer Karianne 
Ottesen). Elevene som “får jobben” gjennomfører opplæring og oppdraget under veiledning 
av Karianne i samarbeid med elevenes kontaktlærere. Eleven får tildelt en fast ukedag hvor 
de stiller opp, og er “tilkallingsvakt” på påfølgende dag (i tilfelle eleven som skulle ha stått er 
forhindret).  
 
Skolepatruljen kom til Norge i 1952, og Toppåsen skole har også en lang tradisjon og mange 
år med positive erfaringer med skolepatruljen uten ulykker. Skolepatruljevirksomheten i 
Norge er regulert av Kunnskapsdepartementet, og Bymiljøetaten administrerer, godkjenner 
og kontrollerer patruljene. I Oslo samarbeider patruljene tett med politiet (for eksempel i for-
bindelse med utvalg av stedene hvor patruljene skal stå) og elevene får god opplæring (med 
muntlig “eksamen”) for å sikre at de er trygge på sine roller.  
 
Trygg Trafikk har i august 2020 publisert en anbefaling om å avvikle skolepatruljen og inn-
føre en såkalt hjertesone som erstatning (hjertesone = et området rundt skolen med lite bil-
trafikk og tydelige dropp- og hentesoner som skal være spesielt trafikksikker for elevene). 
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Innføring av en slik hjertesone kan være krevende for Toppåsen med trafikkbildet rundt sko-
len. Inntil videre synes skolen at skolepatruljen bør fotsette, da den bidrar veldig positiv til å 
sikre en trygg skolevei for elevene. 
 
Øvrig informasjon fra skole (rektor Anne Roland):   

b) Driftsstyret har, som høringsinstans, behandlet forslag om ny ressursfordelingsmodell 
for Osloskolen.  

 

Høring tatt opp i driftsstyret. Høring for hvordan opprettholde lærernormen. I dag når får 
budsjett til skolene; basisbeløp 10,8% , 74,7% er elevsats (tilpasset opplæring, spesialopplæ-
ring, lærernorm), 7,8% sosioøkonomisk fordeling (demografi, utdannings- inntektsnivå og 
antall barnevernsvedtak i næromrdådet- ikke elevmassen), særskilt norskopplæring, mobili-
tet (gjennomtrekk av elever), tidlig innstats og mer læring. Dagens modell kalles ofte for 

“stykkprisfinansiering”, fordi tildelingen domineres av en fast sats per elev (elevsats). Denne 
ressursfordelingsmodellen har blitt kritisert fordi tildelingen i for stor grad følger antall elever 
og skoler med utfordrende inntaksområder, spesielt mindre skoler med stort gjennomtrekk, 
har opplevd tildelingen som urettferdig og uforutsigbar. 
 

Høringsforslaget gjennomgår tre modeller, men anbefaler en ny modell som skal imøte-
komme ulempene nevnt ovenfor ved å erstatte “elevsatsen” med en kombinasjon av 
gruppefinansiering og elevsats, i tillegg til å beholde de øvrige tildelingene.  

For små skoler utgjør dette en stor forskjell. (Toppåsen er en mellomstor skole, men 
vokser) 
  

Nytt forslag.  
1-4kl har etter lærernorm 1 lærer pr 15elever, 5-7 har 1 lærer pr 20 elever. Gruppefinansie-

ring innebærer at skolene får sin grunnfinansiering gjennom grupper, hvor gruppestørrelsen 
settes fast i henhold til den gjeldene lærernormen. Skolen får støtte for tre grupper på små-
trinnet, og to grupper p åmellomtrinnet, med elevpåslag for den enkelte elev. Dersom elevtal-

let er over 45/40 får skolen elevsats for disse elevene. Skolen står fritt til å fordele pengene. 
Ny gruppesats skal inneholde finansiering av lærernorm, tilpasset opplæring og elevpåslag pr 
elev. En modell som sikrer midler selv om får et trinn med få elever. Hensikten med denne 

modellen er at mindre skoler blir mer robuste for endringer i elevtall ved redusering av øko-
nomiske konsekvensene ved slike endringer.  

Gir etter skolens beregninger ikke store endringer på Toppåsen fra i dag.  
 
Toppåsen skole har beregnet Driftsstyret stiller seg dermed positiv til forslaget, men har to 
kommentarer: En som ber om at det reelle ressursbehovet for skolene blir bedre reflektert i 
de økonomiske tildelingene, og en om at man ønsker å styrke den sosiodemografiske tilde-
lingen. 
 
Behandling i driftsstyret var obligatorisk, i tillegg anbefaler Utdanningsetaten at FAU bør få 
informasjon og få mulighet å uttale seg.  
Vedtak: FAU på Toppåsen skole har tatt saken til etterretning og hadde ingen kommentarer.  

c) Info i portalen om halloween og bursdag etter spm. fra foreldre sendt ut tirsdag 
27.10.20 

d) Ny oppdaterte smittepålegg i Oslo, gjeldende fra torsdag, om bl.a. hjemmekon-
tor. 
Info til personalet i dag- ingen samlinger av lærere, ikke foreldremøter, oppford-
rer til møter på teams. Lærere oppfordres til hjemmekontor utenom undervis-
ning.  



FAU møtereferat Toppåsen skole 27.10.2020 

Side 3 

e) Spm. fra FAU vdrørende  om det har skjedd endring i tidspunkt for foreldremøter og 
foreldresamtaler er fortsatt i normal arbeidstid inkl. i skoletiden. Arbeidstidsavtalen 
for lærerne inkluderer også foreldresamtaler. Foreldre kan be om annet tidspunkt 
dersom det ikke passer. Normal praksis er å ha foreldremøtene fra f.o.m 17 til senest 
20. Nå bindes læreres tid mer for tilstedeværelse på skolen enn tidligere, men det 
har ikke noe praksisendring om møtetidspunkt nå.  

  
 
 

 

3) Orientering fra driftsstyremøte 26. oktober og skolegruppemøte 15. oktober  

driftsstyremøte 

Driftsstyret (skolens øverste organ - Stine er leder, Anne er sekretær) 
Består av to foreldrerep, 2 ansatterrepr 3 repr fra bydelsstyret. De fleste saker er orien-
teringssaker og økonomi for skolen.  Info om driftsstyret kommer i infopresentasjon til 
nye FAU medl. 
  
Kommer trivselsundersøkelse og elevundersøkelse for elevene. Info sendt i portalen. 
Resultatene presenteres for FAU over jul. 
Resultat av nasjonale prøver kommer senere.  
 
Neste driftsstyremøte blir i desember- budsjett for 2021 og økonomirapport er tema. 
  

 
skolegruppemøte  

Skolegruppe med Nordstrand og Østensjø. FAU utveksler erfaring + orientering fra oslo 
utdanningsetaten.  
Vi spilte inn at manglende svømmeundervisning for 4kl v2020 må følges opp.  
Se vedalgt referat. 

 

4) Avgjøre om FAU skal arrangere foredrag for foreldre og elever om nettvett  

Den økonomiske situasjonen tillater at FAU arrangerer en (digital) foredrag for foreldre og 
elever om en aktuell tema, uten nødvendighet å finansiere foredraget (minst delvis) gjennom 
inngangspris og salg av kaffe og kake. En veldig aktuell tema, spesielt etter alle elever har 
fått delt ut en skole-iPAD er nettvett.  
 
FAU har brukt barnevakten (https://www.barnevakten.no/) for denne type foredrag før. Adiam 
og Silke tar kontakt med barnevakten og skolen for å finne ut relevant foredragstema (tilpas-
set til elevens alder) og for foreldre. Det er viktig å jobbe tett med skolen for å sikre at infor-
masjon om foredraget kommuniseres i god tid til alle foreldre for å sikre god deltagelse.  
 
Arbeidshypotesen er at foredraget må gjennomføres i digital form pga den nåværende smit-
tesituasjonen.   
FAU avgjør om arrangement skal gjennomføres på neste møte, eller på e-post.  

 

5) Søknad om støtte til nyttårsball fra 7. trinn. 

Det er tradisjon at 7. trinn arrangerer et nyttårsball for elevene, med fine klær, god mat og 
musikk og dans. FAU støtter slikt arrangement - under forutsetning at de mottar en søknad 

https://www.barnevakten.no/
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fra 7. trinn - med å betale for leie av lokale, leie av musikkanlegg og en bidrag av 50 NOK 
per elev for maten.  
 
7. trinn kommer til å sende en søknad som inneholder elementene beskrevet ovenfor, even-
tuell i tillegg til en “hygienetillegg” (økte kostnader pga krav til renhold pga Covid-19). Trinnet 
vurderer nå å utsette nyttårsball til februar/mars, for å minimere risikoen at ballen må avlyses 
på kort varsling ved endringer i smittesituasjonen i Oslo.   
Vedtak: FAU dekker utgifter, også dersom de blir noe høyere på grunn av ekstratiltak ifb Ko-
ronasituasjonen. 
 
6) Arbeidsform i FAU 2020--2021 

Stine sender ut opplæringsmateriale til alle nye FAU-representanter. FAU-møter gjennomfø-
res vanligvis månedlig, siste tirsdag i måneden, fra 19.30 - 21.00.  
 
Opplegg for møtene: 
Første halvtimen er forbeholdt til rektor (informasjon fra skolen), før FAU saker diskuteres. 
Stine ber om at innspill til saker som vi ønsker å få dekket under “informasjon til skolen” sen-
des per e-post: stine@elde-fiskvik.no.  
 
Siste halvtimen prøver vi å reservere til gruppearbeid. FAU har etablert flere arbeidsgrupper, 
og alle nye FAU-representanter oppfordres å melde seg inn i en (eller flere) av gruppene: 
• Kommunikasjon (både FAU-foreldre, men også skole-foreldre) 
• Arrangement 
• Foredrag 
• Trafikk 
• Helse /diverse 
 
FAU pleier organiserer 2 faste aktiviteter: Foreldre i veien og kveldsravning. Aktivitetene ble 
gjennomført basert på “frivillig” deltagelse i 2018 og 2020, og med hjelp av “vaktlister” (for-
eldre fikk tildelt vakter for begge aktiviteter) i 2019. Hvilken modell som skal velges fremover 
må diskuteres i FAU.  
 
Status nå:  
• Foreldre i veien utsettes inntil videre pga.. distribuert oppstart av skoledagen  
• Kveldsravning ble gjennomført i høst, og avsluttes nå. Dette samsvarer med framgangs-

måte vi hadde de siste årene, vi pleier å pause kveldravning i vinter. Vanligvis har vi stor 
fokus på å ha trygge voksne synlige på Halloween, men vi ser ikke at det er nødvendig i år 
p.g.a. Corona-situasjonen. 

 
7) Eventuelt  

Skolemelk, skolefrukt- hvorfor har ikke skolen dette lengre? Er dette restriksjoner hos skolen 
eller hos skolemelk. FAU kan ta opp saken med skolen. 
Kunne rullert bruk av skolegården, spes fotballbanen for trinnene. FAU tar opp med skolen. 
  

 
Svar fra Ass. rektor: 

«Vi har valgt å ikke åpne opp for utdeling av melk og frukt ut i fra hensynet til smittevern. Vi har 
trange ganger og ønsker ikke at elevene skal blandes fra ulike kohorter når de henter melk/frukt. I 
tillegg handler det om smittevern for de ansatte som skal dele ut dette. Jeg vet at enkelte skoler har 
måttet sette mange klasser i karantene som følge av smitte rundt utdeling av utstyr, og vi ønsker ikke 
å komme dit.  
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Vi kan naturligvis ta dette opp til ny vurdering, men sett i lys av den økende smitten og ønske om å 
ikke blande elever fra ulike kohorter, samt et generelt hensyn til smittevern har vi ikke vurdert å tilby 
dette på nåværende tidspunkt. 
Når det gjelder uteområder har vi avgrenset områdene for trinnene, men to trinn deler ett område, 
dette for at elevene skal ha et større område å være på. Vi har skjevdelt storefri og starttidspunktene 
for at det skal være en kohort ute på området av gangen – i tillegg skal alle klasser ha ekstra utetid i 
løpet av skoledagen, og utedagene er også fordelt for å ha færre elever i skolegården samtidig. Vi 
kommer til å snakke med elevrådet om bruken av uteområdene på neste elevrådsmøte. Vi har sett at 
det ikke er så mye å gjøre, så nå har vi kjøpt inn kasser med ulike leker til alle trinn – disse blir delt ut 
denne uken, så da vil elevene ha mer å holde på med.” 
 

  
Neste møte er tirsdag 34. november 2020 kl. 19:30 på zoom 
 
Årsmøte ble avholdt i dette møtet, og har eget referat. 
 
 

 

Silke Øverby og Inger Marie Haaland 

(referenter) 


