
Referat FAU-møte Tøyen skole 13.01.16 
 
Tilstede: Lára Benjnouh (7A), Ishraga Elshafei (7B), Ruqyo Duale Elmi , Bjarte 
Breiteig (2Æ), Veslemøy Langvik (1B), Ole Pedersen (1C) og Anja Joramo (1D) 
 
 
KULTURSKOLEN. 
 
Sissel Larsen fra Tøyen kulturstasjon og assisterende rektor Inger Marie Larsen 
forteller om Oslo kulturskole og tilbudene som finnes på Tøyen skole/Tøyen 
kulturstasjon. Sissel primus motor for bl.a. orkesterprosjektet på skolen. 
 
Kulturskolen underviser over hele byen. Det finnes flere kulturstasjoner. De 
underviser og tilbyr kurs i tegning, dans, teater, musikk med mer. 
 
De fikk ekstrapenger til Tøyen kulturstasjon gjennom Tøyenløftet.  
 
På skolen har de bl.a. orkesterprosjekt for 3.-7.klasse, kunst og håndverk for 5, 6 og 
7.trinn, en hel uke.  
 
De tilbyr også noen aktiviteter/kurs gjennom AKS. Mange vil inn der. De ønsker å 
utvide tilbudet, men da behøver de mer penger.  
 
Spillerom. Etter Aks-tid. 4.-7. trinn 
 
Ellers har de vanlig kulturstasjonsdrift med Instrumentalundervisning, keramikk, dans 
og teater. 
 
Tilbudet til elever på Tøyen og Vahl er gratis. 
 
De vurderer å kanskje flytte noe til Vahl for å få med flere derfra. 
 
Mer info finnes på hjemmesiden oslokulturskole.no  
Der står alle tilbudene som finnes på Tøyen. 
 
Sissel startet orkesterprosjektet . Hun ble dratt inn av tidligere rektor. Det er seks år 
siden. Først var det bare ett trinn. Så vokste det seg større og større til det nå ble 
kulturstasjon. Målet er at de havner f. eks på Munchmuseet. 
 
Elevplasser. De har nå timer ledig for elever som kan komme og lære seg kornett og 
trompet etter skoletid. Det finnes også plasser på flere instrument. De skal gi mer 
informasjon som kommer ut til foreldrene. Nå er det mange som ikke vet at de finnes. 
Nå skjer det så mye positivt så nå bør støtet settes inn for opplæring på 
ettermiddagstid. De skal lage et forslag og få informasjonen ut i et nytt 
informasjonshefte. Et enkel oppsett så alle skjønner hva dette går ut på. De som 
melder seg på må følges opp sånn at de faktisk kommer. Det er dyre plasser som 
elevene på Tøyen og Vahl får gratis. 
Sissel overtar nå mer av interndrift og rapporterer til Inger Marie. 
 



De har fått flere spennende spilleoppdrag. De har spilt på rådhuset, en av elevene 
har fått betalt for å spille julesanger på et arrangement, de spilte på julemarkedet, 
miniøya og på barnas verdensdager. Fin motivasjon for elevene. 
 
Hver femte onsdag holder 3. Klasse (de som har instrumentkarusell) frokostkonsert. 
 
Kulturskolen har et samarbeid med PULS som er her fra Sør-Afrika.  
 
Målet er at de skal sende nyhetsbrev en gang i kvartalet. Bilder og litt tekst. 
Nyhetsbrevet skal sendes med ranselpost. Det bør også legges ut på skolens 
nettsider. 
 
Pr. i dag er det ledige plasser fra 1.-7.klasse. Man melder seg på via infoskriv fra 
skolen. 
 
Det er viktig å få inn de yngste og bruke de eldre til å lære bort. Øvingsrom finnes på 
skolen. Alle får låne instrumenter gratis. 
 
Kanskje FAU kan være med å arrangere foreldrekonsert. Erfaringsvis er det flere 
som kommer på konserter på dagtid. 
 
En viktig oppgave for Tøyenorkesteret er å være ute i gata. Og at de møter andre 
som spiller fra andre steder. 
 
De trenger mer foreldrestøtte. Det må verves flere barn til kulturskoletimene. 
 
Til nå har de konsentrert seg om de eldste trinnene, men det skal endres. 
 
De bør ha en eller to kontaktpersoner i FAU. 
 
Foreldre bør vite hva elevene er med på av kulturskoleaktiviteter på AKS. Skal det 
være mer valg fra uke til uke i 1. klasse og så mer fast påmelding fra 2. klasse.  
 
Sissel er på skolen hver mandag og onsdag. Bare ta kontakt! 
 
 
REKTOR TERJE ANDERSEN. 
 
Toalettene skal ikke være stengt i friminuttene. 
 
Kontaktlærer må vurdere om elever kan være inne i friminuttene når de ikke er helt 
friske eller det er kaldt. Foreldre må evt. sende melding til lærer.  
 
Meldingsystem/SkoleSMS. Alle skal på skolen skal ha det innen 1.februar. Men det 
er et problem at foreldre ikke melder ifra når de bytter telefonnummer.  
 
Nytt IKT-system er ikke helt oppe og gå enda, men skal bli veldig bra når det er i 
gang. Foreldre skal kunne logge seg inn via skolens nettside, men det funker ikke 
ennå. 
 



FAU kan få en postkasse. Vi kan kjøpe eller sjekke om det står en der. Kan Hawa ta 
ansvar for å kjøpe den og så sende kvittering til Anja? Terje sjekker først med 
vaktmesteren. 
 
Foreldrekvelder. Hva er planlagt av foreldremøter? Det er opp til kontaktlærer og 
teamene. Men de holder det ofte på samme tidspunkt på trinnene. 
 
De prøver å kartlegge hvordan barna ligger an med håndskrift og lesing. De vil prøve 
å få foreldre til å oppmuntre og hjelpe barna med dette. 
 
Konflikter. Kan de eldre barna være meglere? Terje har hatt det på andre skoler, 
men det flater ofte ut etter hvert og har ikke vært veldig vellykket.  
Eller hva med å bruke de eldste barna som trivselsledere? Det skal de sette i gang. 
Utdanner elever, trivselslederprogrammet, 5, 6 og 7.trinn. De største skal passe på 
de minste. Sette de i gang i lek og passe på. 
 
Bymiljøetaten. Barnetråkk. De kan ta midler fra en spesiell pott. Analyserer 
trafikksituasjon. I fjor var 6.klasse med på noe lignende når de gjorde stedsanalysen. 
Da var det mer hva de gjorde og hvor de oppholdt seg i fritiden sin. Vibecke 
Fredrikke Rørholdt var kontaktperson. Barna gikk med telefoner så de kunne se hvor 
de gikk for å finne de farlige trafikkpunktene. 
 
De skal levere strategisk plan og budsjett som skal leveres 21. januar. På Tøyen 
satses det på skriving og grunnleggende ferdigheter. Leseplan, regneplan og 
skriveplan fra hvert trinn. Når de 5 ektralærerne kommer kan de bruke de til å danne 
grupper til de som trenger ekstra hjelp for å heve nivået på skolen. 
 
Skolen har et prosjekt med bydelen om barn som ikke møter tidsnok på skolen. De 
noterer alle som kommer for sent. De ringer hjem til foreldrene. Helsesøster gjør 
denne jobben. Det er veldig forskjellig fra klasse til klasse. I høst hadde en klasse 
fem forsentkomminger mens en annen hadde over 80. Det er forbedring med noen 
barn etter at de begynte å ringe hjem. Dette er et samarbeid med sosiallærer.  
 
Miljøarbeider er mye ute i friminuttene og følger opp de som trenger det mest. 
 
AKS jobber med å øke samarbeidet med skolen. De skal ha flere læringstøttende 
aktiviteter.  
 
Skolen skal bruke mer læringspartner. Elevene prater to og to. Læreren prater for 
mye sånn som det er nå. 
 
Ole har et innspill om klær. En del av barna er dårlig kledd. Kan vi arrangere 
byttemarked og gjøre noe sosialt ut av det. Evt. lage en base med låneklær. Klærne 
kan bli donert inn et sted hvor barna kan låne. Han har allerede snakket med 
helsesøster og hun nevnte kan være i skapene utenfor hennes kontor.  
Om vi går for løsning med byttemarked kan en løsning også være hvis et klassetrinn 
skal spare til noe så kan de ta ansvar for det.  
Forslag på første dato. Bør være i sesongskifte. Månedsskifte april/mai og i 
september. 
 



Takk til Terje! 
 
 
 
Årshjul. Det hadde for eksempel vært greit å vite at foreldremøte er innenfor to 
konkrete uker. Julegrantenning og 17.maifeiring kan også komme inn på årshjulet. 
Skal FAU lage et forslag på et årshjul? Legge inn foreldrekvelder også. Anja tar 
ansvar for å lage et forslag. 
 
Evaluering julegrantenning. Vellykket. Fin ro over barna. Man bør ha fire flasker saft i 
stedet for tre. Pinglete juletre. Bør ha større. Bør lage et større permanent hull hvor 
treet kan stå? 
 
Juleavslutning. Noen hadde klassevis. Det er fint å minne hverandre på at det bør 
gjøres. Foreldre blir trygge på hverandre. 
 
Sette foreldretreff på vent når vi vet mer når foreldremøte skal være og på neste 
møte er vi forhåpentligvis flere representanter tilstede. 
 
Neste møte blir onsdag 2. Mars. 
 
Thomas Wendelberg jobber med saken med å få våre referater og info om FAU-
representanter ut på nettisidene. Skolen har data-trøbbel med nettsidene. 
 
Referatet bør ut i ranselpost til alle foreldrene. 
 
 
 
 


