
Referat FAUmøte Toppåsen skole 
Tid: &rsdag 31. august 2021 kl. 19:00—20:25 

Sted: Zoom 

Til stede: 

Cecilie 2. trinn 

Inger Marie og Ellen Marie 3. trinn 

Maren og Beate 4. trinn 

Silke S&ne og Irene 5. trinn 

Kjers& Ann 6. trinn 

Hinda Ann Kathrin og Nina  7. trinn 

Rektor Anne og Ass. Rektor Torunn deltok på sak1-2 

1 Velkommen =l nye og erfarne FAUere 
Leder ønsket velkommen/&lbake og for nye FAUEre, og fortalte liV om gangen i møtene.  

2 Info fra skolen 
Anne og Torunn (rektor og assisterende rektor) informerte: 

Korona 
- Starter på grønt nivå, og det betyr at selv om renhold og håndhygiene fortseVer, er det lov å 

gå på tvers både for barn og voksne.  

- Barna har vært i små grupper i over eV skoleår, og må trene seg på store arealer og mer 
elever rundt seg. 

- Elevene elsker det. 

- Pr. dd. Er det slik at hvis vi får smiVe på skolen er det kun de som har vært sammen mer enn 
15 min som seVes i karantene &l en nega&v test foreligger. Tes&ng på drop-instasjon eller 
hjemmetest, eller logge seg inn på hjemmelegene  er noen av testalterna&vene  

- DereVer test Mellom dag tre og dag 5, men kan gå &lbake &l skolen eVer første nega&ve test.  

- Kommentar fra foreldrerep: Brev fra Oslo kommune er svært vanskelig å forstå. DeVe bør det 
gis &lbakemelding om.  



- Skolen har giV &lbakemelding og &lstreber dessuten å gi enklere beskjed på skolemelding.  

- Kommet nyere smiVebrev fra Hauketo ungdomsskole som thyder på at &lbakemeldingene om 
vanskelige brev er taV &l følge.  

- Kommunen rigger for massetes&ng på barneskolene, men vet ikke hvor de er i løypa.  

Arbeidsfokus er nå å bygge lag gjennom fag 

- Laget bygges gjennom faget: Lager trygghet og &lhørighet gjennom ak&viteter. Medvirke mei 
egen læring. Elevene skal være ak&v i undervisningen, og fellesskap har større betydning og 
mer oppmerksomhet enn før.  

- Fellesskapet skapes gjennom det vi gjør sammen, både faglig og sosialt. Verdiene vil lener oss 
&l er : Trygghet og variasjon, eleven skal bety noe, oppleve &lhørighet &l gruppe og klasse, 
oppleve vekst o bidra &l noe som er større enn seg selv. Endret undervisning &l mer variert og 
inkluderende undervisning som bygger klassemiljø. 

AKS 
Pga. lite førsteklassekull og behov for robust voksenteVhet har skolen styrket AKS ved å slå sammen 
base 1-2 og 3-4. Fjerdetrinn skal ha liV eget opplegg, men deVe gjør total&lbudet mer robust. Barna 
vil bli delt inn i ulike mindre grupper gjenom kurs, ak&viteter og utelek. Garderober ved 
klasserommene. 

Som i korona&den serverer AKS kun frukt i AKS-&da og barna må fortseVe å ha med seg matpakke.  

Kommer &l å evaluere AKS-organiseringen fortløpende, og foreldrene skal delta ak&vt i denne 
evalueringen.  

Diskusjon rundt sammenslåing av småtrinnene på AKS opp mot smiVevern og vik&gheten av kontroll 
med vor barna er. Også innvendigner knyVet &l at tredjeklassetrinnet ble delt i tre før korona, og 
derfor glad for at foreldrene får være med på evalueringen.  

Trafikk 
Anne s&lte spørsmål om trafikkgruppa har håndtert trafikkinnspillet som ble sendt ut i sommerfra 
Bymiljøetaten: Trafikkgruppa vet om fristen og er på saken.  

Utleie 
Alle elever på Toppåsen skole kan via sine foresaVe søke skolen v/kontorleder om å låne 
samlingssalen gra&s &l barnebursdag fra man-fre eVermiddag.’ 



3 Foreldre i veien og ravning 
Vi fortseVer som før korona med lister med uker som trinnene får ansvar med å fylle opp. Bruk alle 
kanaler, både facebook og portalen.  

Info om Foreldre i veien og ravning samt ukelister sendes ut de nærmeste dagene. 

4 Arbeidsgrupper 
Helse og velferd: Irene, Kjers& og Nina 

Arrangement ak&vitet og foredrag: Ann kathrin og Beate 

Kommunikasjon skole-hjem: Inger marie og Ellen Marie 

Trafikk: Ann, silke, Hinda  

Oppgradering av fellesarealer: Cecilie 

Arbeidsgruppene jobber før, eVer og mellom møtene og kan bruke Zoom-rommet ved behov. Dere 
bestemmer selv arbeidsform. 

5 Møte med anre FAUer, Oslo KFU og DriNsstyret 
Vi skal være vertsskap for felles møte mellom FAUene på Hauketo, Toppåsen, Prinsdal, Lusetjern, 
Hallagerbakken, Rosenholm,  og Holmlia skole. Tenta&vt &dspunkt i november. Saker på deVe møtet 
er en runde på hva FAUene gjør, hva de får &l og hva som er ueordringer og evt felles arrangement 
eller ak&viteter. Vi bør s&lle minst tre far oss. 

Drifsstyret: Vi må velge en ny representant i november i &llegg &l meg som må siVe der som FAU-
leder. Drifsstyret er skolens øverste organ, og møtes 2-3 ganger i semesteret.  

Oslo KFU: Oslo kommunale foreldreutvalg arrangere foreldrekonferansen, skolegruppemøter og 
sender ut info &l alle FAUer. Alle er velkommen l å delta på skolegruppemtøene på vegne av Toppåsen 
FAU. Oslo KFU arrangerer også opplæring for nye representanter.  

6 Eventuelt 
S&ne snakker med Anne om et sart systm for oppdaterte lister over FAU-representanter for de ulike 
trinnene. 

Neste møte er &rsdag 28. september 



S&ne Elde, referent
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