
 

 

Referat fra FAUmøte Toppåsen skole 26. 
november 2019 
 

 

Til stede: 

1trinn: Per, Karen Sofie og Priscila 

2trinn: Maren, Torunn 

3trinn: Henriette og Torstein  

4trinn: Hedvig 

5trinn: Stine og Irene  

6trinn: Silke 

7trinn: Berit 

 

 

Sak 1 Godkjenning av innkalling og referat 
Begge deler ble godkjent. Referatet legges ut på skolens nettsider.  

 

Sak 2 Kort info fra skolen v/Vigdis  
 

Erfaringer med Bokuka i uke 47: 

• Løste opp timeplan. 

• Store leste for små, foredrag, skuespill, 7. trinn laget film.  

• Litt sent bestemt at det ble åpen skolekveld. Lærerne skal evaluerer 27. november.  

• Tilbakemelding fra FAU angående informasjon til foresatte:  

• Bedre og tydeligere beskjeder om hvor skjer hva når!  

• Bedre informasjon om programmet på kvelden. 

• Ikke slippe barna for tidlig.  

• Bokbyttemarked bør ikke være i kafeen, men heller i biblioteket 

Konklusjon: Åpen skolekveld bør planlegges i samarbeid mellom arrangementsgruppa i FAU og 

bokukegeneralstaben. Vigdis antar at dersom det blir bokuke i uke 47 neste år også.  

 

 



 

 

 

Sak 3 FAUs egen Evaluering av arrangementet ved åpen skolekveld 
Stikkord: 

Hva var bra: 

Utrolig bra at det ble kafe 

Blide unger og foreldre. 

Samlingssalen fungerer godt som kafe 

Bongene fungerte bra.  

Fungerte å dele dem ut i klasserommet, pass på at de første som har kafeen.  

Sosialt hyggelig og inkluderende. 

Ikke noe problem å få foreldre til å bake og bidra.  

Billige priser mye salg.  

Bra arrangementsgruppe. 

 

Hva kan forbedres?  

Pga. innføring av bonger kan man gjerne ta noe høyere pris (f.eks. 20 kr fra foreldrene).  

Lokalet:  

Base 2 egner seg dårlig for store forsamlinger.  

Hvis man skal bruke base 2 bør åpne hele, og spre kafeen, og få vaskerne til å hjelpe til med gulvvask. 

Se på størrelse på trinnene når man velger kafelokalet.  

Personalrommet? 

Forslag. Ha det på to dager Motforslag at det er fint å delta hele skolen.  

1.klasse bør sikres en god opplevelse. 

Matmengde:  

For lite kaker til førsteklasse som var sist i kafeen.  

Tiltak: Øke pris, tydelig informasjon til kafevaktene om mengde som skal selges, barn først i køen, 

ikke slippe inn andre trinn før deres tur.  

En bør stå på kjøkkenet fra trinnet og passe på mengde.  

Prøve å merke med trinn, be folk skjære opp enhetene sine i passende stykker.  

Dårlig Dekning for vipps i samlingssalen med å få skolen til å kjøpe en forsterker.  

Gjennomføring av kafevaktene: 



 

 

Minimum fem i kafeen.  

Bør ha en voksen til å skjenke saft/kaffe.  

Flytte saft/kaffe vekk fra kafebord.  

Bør sikre førsteklasse gode lokaler og god kafe. 

Ett trinn av gangen, med mindre dette er planlagt. 

Sette opp plakater med god info om ryddeforventning, og flere søppelsekker. 

 

FAU vedtok at Torunn kjøper inn 1klasse saftis 56 elever (60 is) siden de ikke fikk så mye søtbakst på 

åpen skolekveld. 

 

Sak 4 Økonomi 
Maren orienterte om status. 

Utgifter 2019: 

Foreldreskolen: 873,  

Juleball: 4350,  

Utlegg åpen skolekveld: 1106, totalt 7215. 

Tusenfrydtur skolepatruljen (ikke trukket) 

Inntekter 2019:  

Overskudd sykkelmarked: 1480 

17. mai: 10000 17. mai,  

Åpen skole: 8400 

Overskudd: 12593.  

Vekselbeholdning: 5000 

Bankkonto: 162482. Trekke ut 5. trinns 17. maioverskudd. 

Disponibelt: 112489. 

Underskudd 2018: 9527, og ca. samme for 2017. 

Foregående år er det overskudd på ca. 20000.  

 

Påfølgende diskusjon om FAU har for mye på bok, bruker for lite. 

   



 

 

Sak 5 Aktivitet 2020 
Uke 2, 7, 19 og 23: Foreldre i veien 

29. januar, 18:00-19:00: Foredrag med Kjerstin Owren, mobbeombud i Oslo 

April: Sykkel- og bruktmarked, 4. trinn har ansvaret. 

Fra uke 14: Kveldsravn. 

17. mai: Arrangement på skolen, 5. trinn har ansvar. 

 

Sak 6 Sparebank1-stiftelsen og Oslo sør-midler 
Det ble orientert om søknadsfrist for Sparebank1-midler som er 1. februar 2020. Drodling over 

mulige tiltak/prosjekter. Et alternativ er å samarbeide med skole og borettslag i nærmiljøet om å 

gjøre skolegården til et mer levende og brukervennlig rom for allsidig aktivitet i- og utenfor 

skoletiden.  

Det ble ikke nedsatt gruppe eller utpekt ansvarlig for videre arbeidet. 

 

Sak 7 Nytt fra gruppene 
Foredragsgruppa hadde litt informasjon, se sak 5. Ellers intet nytt fra gruppene. 

 

 

Sak 8 Status uteområder 
Informasjon er delvis hentet fra møte i Skolemiljøutvalget 3. desember 2019.  

Undervisningsbygg har startet arbeidet med uteområdet.  

Ballbanen er nå kunstgressbelagt, men det påskjøtede kunstgresset blir ikke sveiset før til våren. Lys 

er kommet opp, men virker ikke helt etter hensikten. Farlige kanter på muren rundt banen er og skal 

kles inn med tre.  

Nedre lekeplass ved førsteklassehuset skal få nye lekeapparater, og skråningen skal rehabiliteres. 

Sklie blir satt opp. 

 

Sak 9 Eventuelt 
• Leirskole: 

Det hadde vært enklere for småtrinnsforeldre, og trolig også for lærere med tre fast leirskolesteder. 

FAU melder derfor tilbake at man ønsker å starte prosess med at skolen har tre leirskolealternativer 

som skolen kjenner godt og som foreldrene kan velge blant. 

 



 

 

• Modell for fordelingsnøkkel for 17. maioverskuddet 

Bør vi endre fordeling av overskudd etter 17. mai? 

Dette skal utredes og behandles videre på neste møte. Ansvarlig: Stine og Silke. 

  

• Sykkel og bruktmarked: Bør overskuddet gå rett til FAU? 

Lite overskudd, primært et sosialt og inkluderende tiltak. 

  

• Penger tilbake til barna:  

Forslag: Hvert trinn snakker om hva de ønsker (elevene) og vet at de kan søke om en sum til å gjøre 

noe sosialt., eller kjøpe utstyr. 

 

• Dimmelys i samlngssalen (var det ikke dimmet lys der før brannen? Stine snakker med skolen 

om dette og forsterker av mobilsignaler. 

 

 

Neste møte er flyttet til 14. januar 2020. 

 

 

 

Stine, referent. 

 


