
FAU møtereferat Toppåsen skole 25.02.2020 

Referat fra FAU-møte 

på Toppåsen skole 

 

Tirsdag 25. februar 2020 kl. 19.30-21.00 

 

Oppmøte: 

Fra skolen: N/A 
Leder:   Stine Elde, 5. trinn 
Referent:  Silke Øverby, 6. trinn 

 

1. trinn:  Karen Sofie, Torstein, Priscila, Per  
2. trinn:  Camilla, Maren  
3. trinn:  Henriette, Torstein, Linda 
4. trinn:  Natasha, Øystein, Hedvig  
5. trinn:  Mia, Stine, Irene  
6. trinn:  Trude, Ingvild, Silke  
7. trinn:  Cecilia  

 

 

1) Referat og innkalling 

Godkjent.  

 

2) Informasjon fra skolen 

Utgår – Anne måtte dessverre melde avbud. Opprinnelig var det planlagt å informere kort om 
skolebehovsplan, som kommer fra utdanningsetaten og skal sendes ut til høring nå. Toppåsen 
skole skal ta planen opp i driftsstyret, FAU og elevrådet.  

 

3) Disponering av 17. mai overskudd  

Diskusjonssak ang. fordeling av innsekter fra 17. mai arrangement (inntektsfordeling mellom 
FAU og trinnet som arrangerer 17. mai feiringen på Toppåsen skole) og finansiering av 
leirskoleopphold.  

Utgangspunkt:  

• Det er enighet i FAU at det er ønskelig med et leirskoleopphold av 5 dager/4 
overnattinger  

• Tilskudd til leirskoleopplæring fra kommunen dekker dog kun 4 dager/3 overnattinger 

• I henhold til gratisprinsippet er det ikke lov å be foreldrene om å finansiere mellomlegget 
(for å «oppgradere» fra 4 til 5 dager leirskoleopphold)  

På Toppåsen skole har det vært etablert praksis i mange år at 5. trinn er ansvarlig for 17. mai 
arrangementet (med støtte i form av kaker og vaffelrøre levert av foreldre fra 1. til 3. trinn). 
Overskuddet fra arrangement ble delt mellom FAU (10.000 NOK) og 5. trinn (finansering av 
leirskoleopphold). FAU var ansvarlig for forvaltning av 17. mai midlene, dvs. beløpet ligger på 
FAUs bankkonto som øremerkede midler.  

Argumentasjon at en vellykket 17. mai arrangement med gode inntekter bidra til sikring av et 
utvidet leirskoleopphold har vært en viktig motivasjonsfaktor for å få foreldrene i 5. trinn til å stille 
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opp. Inntektsstrømmene av de siste årene viser at arrangementet i skolegården har vokst og 
generert mer og mer inntekter de siste årene:  

År Inntekt 17. mai 

(FAU + 5. trinn) 

«Egenandel» 
leirskole 

Differanse 

2017 10.000 NOK + 25.000 NOK 25.000 NOK 0 NOK 

2018 10.000 NOK + 25.000 NOK 28.000 NOK - 3.000 NOK 

2019 10.000 NOK + 29.800 NOK ca. 28.000 NOK 
(estimat) 

+ 1.800 NOK 

 

Diskusjonspunkter:  

• FAU-andelen av 17. mai overskuddet er den viktigste inntekten FAU har. FAU 
regnskapet ville ha vært negativ de siste årene uten «inntekt» fra 17. mai (10.000 NOK).  

o FAU har en del oppsparte midler på bankkonto. Disse midlene var opprinnelig 
tenkt å gå til oppussing av FAU-kjøkkenet og oppgradering av samlingssalen 
med bedre lys- og lydanlegg. Ingen av disse investeringsprosjekter er aktuelle 
nå, etter skolebrannen (FAU-kjøkkenet er ikke godkjent og kan ikke oppgraderes 
og den nye gymsalen har fått et godt lys- og lydanlegg).  

• Hovedformål og motivasjon for 5. trinn som arrangerer 17. mai feiringen er å sikre 
finanseringen av leirskoleopphold gjennom overskuddet.  

• For å sikre FAU finansielt handlingsrom og ha mulighet å dekke eventuell fremtidige 
finansieringsbehov i forbindelse med leirskolen (for eksempel fordi en 17. mai-feiring ikke 
genererer tilstrekkelige inntekter) skal resten av 17. mai inntektene (etter leirskole-
regningen for en ekstra dag/overnatting er betalt i sin helhet) går uavkortet til FAU. Dette 
vil medføre at FAU får mindre enn 10.000 NOK i noen år, mens FAU får mer enn 10.000 
NOK i andre år. 

• Foreldre og dermed FAU ønsker å tilby barna å være på leirskole 5 dager og FAU har 
som intensjon å bidra med finansiering av dette, under forutsetning at FAU har finansiell 
dekning for det (gjennom inntektene fra 17. mai feiringen).  

o FAU mener at det kan være fordelaktig å systematisere valg av leirskole for å 
oppnå bedre forutsigbarhet av finansieringsbehovet. Vanligvis er «tilleggsprisen» 
for å gå fra 4 til 5 dager opphold ca. 25.000 – 28.000 NOK (se tabellene overfor). 
I 2016 var leirskoleoppholdet mye dyrere (ca. 46.000 NOK). Det er viktig å få 
oversikt over ca. kostnad per overnatting og barn –  

o forslaget som ble diskutert i møtet er å legge en begrensing på 500 NOK per 
elev.  

o Ansvaret for dette (for eksempel utarbeide en liste av leirskoler) ligger på skolen. 
Stine tar dette opp med rektor.  

o Midlene FAU overfører til skolen skal være øremerket til leirskoleopphold og kan 
ikke brukes av skolen for andre formål.  

• Den etablerte bestillingsprosessen hvor FAU-representanter av 1. eller 2. trinn har 
ansvar for utvalg og reservasjon av leirskoleuke er sårbar og mest sannsynlig ikke 
tilpasset til den nye lovgivning. Denne prosessen må revurderes sammen med skolen. 
FAU er interessert i skolens tilbakemelding her – kan de ta ansvar for reservasjon og 
bestillingen fra nå av, skal de gjennomføre en anbudsrunde, etc.?  

o Stine tar opp diskusjon med rektor i hvorvidt det er mulig at skolen utarbeider 
«rammene» for leirskoleopphold.  

o Hvis skolen ville velge å kjøre en anbudsrunde, ville det medføre fordeler som 
sikring faste uker i kravspesifikasjonen.  

o Uansett om skolen ønsker å gjennomføre en anbudsrunde eller ikke, så mener 
FAU at det er ønskelig at skolen utarbeider minst en anbefaling i form av en 
«leirskoleliste» (for eksempel 3 leirskoler, kombinasjon av leirskoler ved sjøen og 
på fjellet) for å sikre forutsigbarhet for lærere og barn, men også forventet 
kostnadsnivå. 
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Beslutning:  

1 Det er FAUs ønske at skolen tilbyr barna et utvidet opphold på leirskole, dvs. 5 dager/4 
overnattinger. FAU skal bistå skolen med finansering av den delen av leirskoleregningen som 
ikke dekkes gjennom offentlig støtte.  

2 Foreldrene fra 5. trinn er hovedansvarlig for å arrangere 17. mai feiringen, med støtte av 1. til 
3. trinn. Overskuddet fra 17. mai går uavkortet til finansering av leirskoleopphold til elevene i 5. 
trinn, resten av overskuddet går til FAU. FAU skal, under forutsetning av at FAU har tilstrekkelig 
finansiell dekning for det, bidra med egne midler hvis et trinn ikke klarer å dekke leirskole-
regningen gjennom overskuddet av 17. mai-arrangement. FAU kan begrense beløp per elev, for 
eksempel til 500 NOK. Beløpet må jevnlig revurderes av FAU for å tilpasse størrelsen til 
eventuelle økninger av prisnivå (må tilpasses når leirskolene justerer prisene sine).  

  

3 FAU informerer skolen at vi ønsker å fortsette med å bidra til finansering av leirskoleopphold, 
men at det er behov for en mer forutsigbar prosess ved valg, reservering, bestilling og betaling 
av leirskoleoppholdet.  

  

 

4) Eventuelt  

Forespørsel fra FAU Hauketo skole: Planlagt å arrangere et foredrag, tema er forebyggende 
tiltak mot rus- og narkotikamisbruk, 12. mars.  

Spørsmål i hvorvidt Toppåsen skole ønsker å være involvert. FAU er enige at vi kan gjerne 
informere om møtet via Facebook etc, men vi ønsker ikke å forplikte oss til leveranser (for 
eksempel kafé, vakter, etc.) Dette er et bra initiativ, men ikke et tema som treffer størstedelen av 
skolens elev/foreldregruppe. 

  

 


