
 

 

FAU møte 02.04.19 
 

Tilstede: Anne Roland (Rektor) fra skolen, Stine (leder), Maren og Marianne 1. trinn, Jannicke 

(referent) og Knut 2. trinn, Irene, Natasha og Hedvig 3. trinn (hadde foreldremøte og kom litt 

senere), Mia og Irene 4. trinn, Sheila, Silke, Ingvild og Trude 5. trinn, ingen tilstede fra 6. trinn, 

Mathias 7.trinn 

 

1 Godkjenning av innkalling 
Godkjent, ingen innvendinger 

 
2 Info fra skolen 

a. Miljøfyrtårnskole – kommet informasjon nå om hva dette betyr. Begynt med 
kildesortering. Skal begynne med klimaregnskap, skal legges ut på «min Oslo skole». 

Spesielt fokus på gjenvinning og energisparing. Laget første miljø og klimarapport, skal 

ha egen miljøuke på skolen og ta det inn i elevrådet. Skal komme en tavle nede ved 
resepsjonsområdet. Reduksjon måles av rennovasjonsetaten. 

b. Bygg – siste informasjon er overtakelse 06.juli. Vigdis og Anne vil være ansvarlige fra 

skolen. Paviljongen borte senest til høstferien. Blir et flott bygg ute og inne. 
c. Sosiallærer går av med AFP til sommeren. Mange søkere på stillingen og gode 

kandidater. 
d. Elevpermisjoner – mange søknader til skolen. Oslo reglementet er tydelig og det skal 

være godt grunnlag, spesielt sorganledninger prioriteres. Det er så mange fridager i 
skoleåret at man bør holde seg til disse. I utgangspunktet sies det nei selv om det 
brukes skjønn. Samme praksis på skolene i nærområdet. 

 
3 Høring – Transportplan for Bydel Søndre Nordstrand v/Trafikkgruppa 
Kartlegging fra trafikkgruppa ble gjennomgått i eget dokument.  
Legges ved referat når kartet og forslagene til tiltak er ferdige. Disse godkjennes da også av 
skolen som stiller seg bak FAU sine forslag. 
 
Spørsmål om belysning ift trafikksituasjon. Trafikkgruppa ser på dette også V/Knut. 
Oppfordre foreldre til å ta en trafikkprat med sine barn på alle trinn. 

 
4 Foreldremøter  
Rapportere skriftlig per e-post til Stine om nye FAU representanter fra hver trinn med 
kontaktinformasjon (tlf og e-post). Hver klasse har to stemmeberettigede i FAU.  
 
2. trinn har spesifikt spurt om nye klasselister og Anne har bekreftet at dette kan sendes 
digitalt uten sensitive opplysninger. 

 



 

 

5 Kommende arrangementer: 
 
Sykkel- og bruktmarked 28.april 
4. trinn er i gang med planlegging, spurt om å få tilgang til skolen. Delt av FAU på FB siden og 
kan gjerne deles av trinnene. 
 
17. mai v/ 5. trinn 
5. trinn er godt i gang med planlegging og har møtevirksomhet fremover. Har kontroll. 
 
Alle trinnene går tog i byen, FAU har fortsatt prioritet på å delta i tog med barna. Skolen 
sender ut liste til FAU med behovene og hvor mange fra FAU som kan stille. Vil bestille samme 
antall busser som sist, det koster veldig mye med flere, så de små får prioritet på å sitte. 
Foreldre må være veldig nøye med å være ute i god tid for å hente og kvittere ut. 
. 

6 Status kveldsravning 
Hvem er ansvarlig fra hvilket trinn og har kontroll på vester, innkalling, logg etc. 

1. Marianne 
2. Jannicke 
3. Hedvig 
4. Irene 
5. xx (har 17.mai uken, første trinn tar denne. 5. klasse får uke 24 i stedet) 
6. xx 
7. Tage 

 
5. klasse har ikke fast ansvarlig og sliter med rekruttering til ravning. Få foreldre her mener 
det er relevant med ravning. Det samme i 6. trinn.  
 
FAU er enige om at ravningen har verdi, men at vi kan diskutere hvilken rute som har mest 
verdi for oss. Veldig viktig å synes rundt skolen og i det nærmeste miljøet. Tidlig kveld ved 
ballbingen er det uønsket aktivitet som bør følges med på. Vi bør gå ravning samme mengde 
tid, men kortere avstand. 

 
7 Rekruttering av foreldre til FAU relatert arbeid 
FAU ønsker å starte med lister på fordeling av oppgaver som gis ut til foreldre ved skolestart 
og må byttes innbyrdes slik at det blir mindre purring underveis i året. 3 personer per dag på 
ravning, øke antallet foreldre i veien til 7 ganger slik at hvert trinn også får dette en uke hver. 
 
FAU er enige om å prøve lister først og ikke dele ansvaret for ravning og foreldre i veien 
mellom små – og store trinn foreløpig. Informasjon om dette må ut ved skolestart og gjennom 
FAU sine kanaler. 
 

 
 
 
8 Status arbeidsgruppene 



 

 

 
a) Trafikk –  Se punkt 3. Ingen andre grupper har nye ting å melde. 

 
For senere FAU møter, er det mål om at vi kan jobbe gruppevis med ulike tiltak på slutten av 
møtet dersom agenda er raskt unnagjort.  

 
9 Samarbeidsmøte AKS 
Fint møte der AKS viser stor fremgang i struktur og orden og kommunikasjon utad. Nye 
baseledere er på plass og det er planer om enda flere kurstilbud. Ny kantineordning fungerer 
godt og barna liker det veldig godt. Eget foreldremøte etter påske og nytt samarbeidsmøte før 
sommeren. 

 
10. Invitasjon til møte 
Invitasjon til møte mellom SALTO (samarbeid bydel/politi) og aktører i Hauketo/Prinsdal 11. 
april kl. 18:00-21:00. Vi kan stille med tre stykker. 
Stine, Trude og Irene stiller fra Toppåsen FAU.  

 
11. Eventuelt 
Ingenting på eventuelt. 

 

Neste møte er: 30.april 

Årsmøte 28.mai i FAU, velge leder, nestleder og kasserer. Trolig siste FAU møte for sesongen. 
 

Referent: Jannicke Josefsson-Ruud, 2.trinn 


