
FAU-møte, Tøyen skole 09.03.16. 
 
Tilstede: Bjarte 2Æ, Fatemeh 3B, Veslemøy 1B, Sigrid 2Å, Ishraga 7B , Fosia, Anja 1D, Ole 
1C, Hawa 6B, Haboon 2Ø, Ruqyo 5B 
 
Rektor Terje: 
 
Forsentkommingsprosjektet. 
Terje informerete oss om hvordan det går med forsentkommingsprosjektet de har ved 
skolen. Prosjektet er satt i gang av bydelen. Nå har de lagt frem noen statistikker for 
skolen. I enkelte klasser er det mange elever som kommer mye for sent. Det er ofte de 
som også sliter med andre ting. Tilknyttet dette prosjektet har de en fast ansatt som 
bruker tid på morgenen når barna kommer til skolen og i friminuttene med barna. 
Familien til baran blir også kontaktet når barnet kommer for sent. I noen tilfeller der 
barna kommer ofte for sent går de sammen med helsesøster hjem til familiene. Terje vil 
gjerne diskutere med FAU hvordan skolen kan få hjemmene til å reagere og forbedre 
seg. Hvordan kan de lære å sette grenser. Vi bør diskutere dette innad i FAU og i 
klassevis. Vi bør finne en felles løsning sånn at foreldre og skolen kan stå samlet om 
hvordan vi vil ha det her på skolen. 
 
17.mai.  
Terje har hatt møte med lederen for skoleorkesteret. Noen lurer på om det blir spilling 
for eldre i år? Men det vil de ikke greie fordi altfor mange kommer for sent. Kanskje de 
heller bør spille på siste skoledag før 17.mai? 
Terje håper at alle møter opp på 17.mai og at Tøyen blir godt representert i toget. I år 
kommer 17.mai tirsdagen rett etter pinse.  
I fjor sviktet flaggborgen. I år er det viktig at de stiller opp.  Skal førsteklassene også gå. I 
toget? Jo større tog jo bedre mener Terje. Foreldre kan hjelpe til. Vise oss og god 
Tøyenreklame. 
 
Sommerskolen. 
I år blir det nytt skolestarterkurs for foreldre. Det er et eget kurs for foreldre i 1, 2 og 3. 
klasse. Et tilbud til de som ikke kjenner norsk skolesystem. 
 
Husk sommerskolepåmelding nå fra 9.-15.mars. Mange gode tilbud. 
 
Vinteraktiviteter. 
Vinteraktivitesdagen var veldig vellykket. Frigo har et fantastisk tilbud stiller opp.  
Ø på snø for 7.klasse har også vært veldig bra. Et flott tilbud, men synd at det var litt få 
jenter som stilte opp i etterkant. 
 
Halvtårsvurdering og prøver. 
Nå kan man logge inn og finne halvtårsvurdering for elevene på nett. Logg in på Tøyen 
skole. 
En del elever går inn i kartleggingsprøver. Finne ut hvor hver enkelt elev trenger hjelp. 
Nyttig verktøy for å finne ut hvor klassen og eleven står.  
Nasjonale prøver var voldsom fremgang for Tøyen fra i fjor. De skal vite hvordan det er å 
holde konsentrasjon i 90 minutter. Test for 5.klassinger. Er i september/oktober. Jobber 
på alle trinnene med å trene inn begreper. 



Klassetreff og sosiale aktiviteter. 
Terje oppfordrer til sosiale aktiviteter. Lån gjerne skolen til det. Klassevis eller trinnvis. 
 
Stillinger ved skolen. 
Skolen får fem ekstra lærere til høsten. De skal prioriteres på 1.-4-trinn. Det blir et godt 
tilskudd. Stillingsannonse ute nå. Oppfordr gjerne menn og lærere med erfaring til å 
søke. 
 
Terje kommer hit i 100% stilling. Ann-Mari skal slutte og begynne i PPT i en annen 
kommune.  Derfor trenger Tøyen en ny superperson som assisterende rektor. Stillingen 
er ikke lyst ut ennå. 
 
Tøyenløftet. 
Veldig viktig for politikerne at Tøyenløftet lykkes. Det er stort politisk press nå. Målet er 
at alle barn som bor i området her begynner her på skolen. 
 
Skole-sms. 
Skole-sms er ikke aktiv i mange klasser og mange har ikke klasselister med kontaktinfo 
til de andre foreldrene. Kan foreldrene ved ved skolestart signere på at det er greit at 
den informasjonene gis ut til de andre foreldrene? Kan vi få det på neste FAU-møte? Kan 
vi få det digitalt? 
 
Eventuelt 
Klasse 1B har gått veldig lenge uten fast assistent. Terje skal se på saken. 
 
Søppelkasser i skolegården er alltid fulle. De må tømmes oftere og det må gjerne bli flere 
søppelkasser. Flere søppelkasser er nå på plass! 
 
Lys over ballbingen er ennå ikke oppe. 
 
FAU lager forslag på et årshjul. Da kan vi skape tradisjoner. Hva skal inn i årshjul? 
Julegrantenning i begynnelsen av desember. Juleavslutning med klassene, 17.mai, 
byttemarked, foreldretreff, foreldremøter, vennegrupper, sommeravslutning. 
 
Det har vært en diskusjon blant foreldrene i 4.klasse. ang om mange bytter skole. Rektor 
kjenner ikke til det. Foreldrene ville vite grunnen til at flere bytter. Rektor har ikke 
følelse av at det er grunn til bekymring. 
 
Nå har vi fått FAU-postkasse. Hawa tar ansvar for hvor den kan henge. 
 
Takk til Terje! 
 
Klasse- og foreldretreff. 
Klassen til Haboon har arrangert foreldretreff med barna og mat. De skal få det til en 
gang i måneden. Hele 3.klasse skal ha treff i morgen, men det er uten barn. 6.klasse skal 
ha spilltreff med barn og foreldre neste uke. 
Vi er enige at man kan bruke litt fra FAU-kassa til sånne ting. 
 



Bør man ha sånne treff med eller uten barn? Fordeler og ulemper. Mindre prat med barn 
tilstede. Men flere kan komme om det er med barn. Og så viktig for barna og være med 
på en annen type sosialisering. 
Alle er interessert i å få til dette på sine trinn. De som er på samme trinn prater sammen 
og finner en løsning. Om man klarer før påske er det topp! Spør på forhånd om noen kan 
være med å rydde. 
 
Klesbyttemarked. 
Dato for klesbyttemarked. Folk donerer og klær selges veldig billig. Skal pengene gå til 
til FAU-kassa eller veldedig formål? Skal vi også etablere lånerom på skolen? Skal det 
være servering? Sigrid, Fatemeh og Ole planlegger. Skal det være 30.april? 
 
Tøyenravn. 
Hvordan få flere tøyenravner? Man kan melde seg inn i gruppa ”Tøyenravnene – Internt” 

på facebook eller gå til Eivind på K1 (frivillighetssentralen) og meld dere fra til han. Alle 
kan prøve å verve på sine foreldremøter. 
 
Tøyenrådet. 
Tøyenrådet skal ha sitt første møte i dag.  De skal jobbe nært med bydelsutvalget. Bjarte 
stiller som representant fra Tøyen FAU og Hawa er vara. Det skal være en representant 
fra Vahl også. De kommer til å kjøre hardt på å stenge Kolstadgata og utvide 
skolegården. Lakkagata har akkurat fått det igjennom. Skal møte han som har jobba med 
det der og få gode råd. Jobbe mot at vi også kan få til et bystyrevedtak på det. Gata skal 
prøvestengers i to år. Men den bør stenges helt. 
 
En utvidet skolegård vi gi bedre plass, en mykere overgang til det nye biblioteket. Det 
blir fantastisk for barn fra 10-15 år. Åpner 31.mars. Barnebiblioteket på torget åpner 
også med en mye større kjeller. 
 
Kunstgress i ballbingen. Mange slår seg.  
 
 
17.mai. 
Arrangement. Dele FAU inn i ansvarsområder og så blir det de enkeltes ansvar å 
rekruttere andre foreldre. Droppe lotteri i år? Det var mye arbeid og barna ble 
tingorientert. Droppe ting, heller samvær og mat. Heller is som premie. Men FAU fikk 
mange penger inn på lotteri.  
I fjor var det ikke nok dekning av voksne med ansvar.  
Hva skal lages av mat? Pølse og vaffel er nok? Mange vil gjerne ha masse mat, men da må 
vi få flere til å stille. Vi må uansett verve flere foreldre til å bidra. Droppe hoppeslott. Det 
er mye ansvar. Mer tradisjonell aktivitesløype. Hvert trinn ha ansvar for sin del?  
 
Forslag til ansvarsfordeling: 
- Aktivitetsløype 
- Kafédrift 
- Mat/kaker (innkjøp av is, få folk til å bake, fryseboks til is) 
- Rigging/rydding/vakthold/søppel 
 
Neste møte onsdag 13. april klokka 17. 


