
Referat FAU Toppåsen skole 

 

Tid: 25.01.2022 kl. 19:00-20:30 
Sted: Teams 

 

Til stede: 

1trinn: Ida, Hanna 

2trinn: Cecilie, Anne Lene, Trond og Henriette 

3trinn: Inger Marie, Ellen Marie 

4trinn: Beate  

5trinn: Irene, Stine, Knut og Silke 

6trinn: Kjersti 

7trinn: Adiam, Nina, Ann Kathrin 

 

Før møtet ble det delt ut en presentasjon til opplæring for nye FAUere. Presentasjonen ligger som fil 

i Teams-kanalen som alle FAUmedlemmer har tilgang til. 

 

1 Info fra Rektor 

Smitte og bemanning 

- Smitte på alle trinn, skolen melder om smitte ut ifra det foreldre melder inn til skolen. Dette 

sendes ut til foreldre via foreldreportalen. 

- Mye sykdom blant lærere og ansatte, både korona og luftveisykdommer. 

- Mye bruk av vikarer. 

- En gang har 4.klasse måttet gå hjem fra AKS, ellers klart og oppfylle bemanningskabalen. 

- Antar at vi er  smittetopp nå som kommer til å vare noen uker til. 

- Testing avsluttes 8. februar. 

- Alle syke skal være hjemme. Barna kan omme tilbake når allmenntilstanden er god etter 

isolasjon. 

Strategisk plan 

- Byrådets mål for skolene for 2021 – 2024 er grunnlaget for skolens strategiske plan.  

- Jobbes nå med og utarbeide strategisk plan for Toppåsen Skole. 

o Inkluderende undervisning er i fokus for å forebygge mobbing og utenforskap.  

o Åpne og like oppgaver  

o Elevmedvirkning – elevrådet, klassens time, gi innspill til læringsmetoder, 

tilbakemelding osv. 



o Vurdering 

 

2 Ravning og Foreldre I Veien 

- Liste over Foredre I veien sendt rundt av Silke, delt opp i Høst og vår. 

- Oversikt over kveldsravning vår er sendt ut tidligere. 

- Starter uken før påske, fri i påskeferien. 

- Plan lagt inn for neste semester (høst 2022)  for å gjøre det lettere fra skolestart. 

- Egen arbeidsbeskrivelse for kveldsravning og Foreldre I Veien delt med FAU 

- En I hvert trinn må legge ut oversikten enten i foreldreportalen eller på Facebook - Frivillig 

påmelding for foreldre. 

 

3 Faste arrangementer 

Sykkel- og bruktmarked 

- 4.trinn som har ansvar for planlegging. Rundt påsketider. 

- Kafesalg, bytte brukt gjenstander, reparere sykler ute.  

- Lavterskel, Hyggelig og Sosialt engasjement. 

17.mai 

- 5.trinn som har ansvar. Forhåpentligvis blir det gjennomført I år. 

- 1.2 og 3. klasse skal bake 

 

4 Felles FAU møtet for skolene I området 

- Møtet blir i begynnelsen av mars 

- 3 repr fra Toppåsen FAU blir med; Stine, Ann-Kathrin og Nina. 

- Fortsettelse fra møtet I høst 

- Formål er å lære av hverandre, hva kan vi gjøre sammen osv. 

 

5 Forslag fra Trond om å nominere Lutesjern skole til en pris basert på deres innbygger initiativ. 

- FAU-prisne er Nominere ildsjeler, forebyggende tiltak for å styrke tilbud for barn 

- Søknadsfrist er 27.februar 

- Vedtak: Vi nominerer Lusetjern, Trond lager utkast til søknad. 

 

6 Arbeidsgrupper 

Arrangementskomiteen tar ett møte med skolen for å forstå hvordan skolen stiller seg til 

arrangementer, bruk av lokaler etc. 

- Diskutere om skolen ønsker å arrangere noe sammen med FAU 

- Hvordan håndtere understimuleringen av unger og foreldre 

- Forslag er å ha enkle møteplasser, f.eks grilling og leking I Liabakken med barna og foreldre 

etter skolen. 



- Møtet avholdes etter vinterferien. 

 

Egene kanaler på Teams basert på arbeidsgrupper 

Gruppene ble oppdatert med nye medlemmer. 

Møtet fortsdatte i de ulike arbeidsgruppene. 

 


