
Møte FAU, Tøyen skole, onsdag 25.11.15. 
 
Tilstede: Bjarte Breiteig 2Æ (leder), Ishrag Elshafei 7B (nestleder), Veslemøy 
Langvik 1B (referent), Dina Ghazal 7B, , Lára Benjnouh 7A, Fortuun Hassan 6B, 
Ruqyo Duale Elmi 5B, Fatemeh Wozniak 3B, , Haboon Abdi 2Ø, Sigrid Fosseng 2Å, 
Ole Pedersen 1C, Anja Joramo 1D, , Karima Aghbal 3A (vara) 
 

 Sindre Andresen og Kathrine Engebretsen fra AKS var tilstede sammen med 
rektor Terje Andersen.  

 
 Bjarte ønsket velkommen. 

 
 
Rektor Terje informerte. 
 

 Skolen får fem nye stillinger fra høsten. De er fra første pulje av de 200 
stillingene som skal forsterke skolen. De er primært til 1.-4.trinn, men skolen 
skal søke om at en av stillingene kan være fra 5.-7. trinn.  

 

 Det har vært bekymring blant foreldre på grunn av uro blant noen elever. 
Skolen jobber med det. Det er flere ting som har skapt denne situasjonen bl.a 
fravær av lærere og elever som er mye borte. Det er koblet inn hjelpeapparat 
fra PPT og BUP. 

 

 Skolen mister to STAT-stillinger til høsten. 
 

 FAU orienterte rektor om at på forrige møte ble det delt bekymring rundt 
elever som går ut av skolegården og forslag med at en alltid har oppgave med 
å ha et ekstra øye med porten.  Rektor fortalte at det alltid skal være fire  
lærere ute i friminuttene. Der har de delt skolegården inn i områder de har 
ansvar for. 

 

 Rektor ble orientert om at FAU har fått tilbakemelding fra noen foreldre på 
1.trinn at de opplevde det som et veldig negativt fokus på fellesdelen av 
foreldremøte.  

 

 Rot i garderoben er et problem. Mange mister sko, votter og luer og finner de 
aldri igjen. Noen hadde god erfaring med at alle hadde poser på plassen. 
Tidligere er dette noe skolen har ordnet, men det var usikkert om dette kunne 
ordnes nå.  Skal vi oppfordre foreldre til å ta med selv? Skolen kan sette det 
på ukeplanene. Husk at alle må navne klær og sko. 

 

 En mamma hadde grepet inn i bråk mellom to 7.klassinger. En gutt prøvde å 
slå ei jente.  Viktig at alle griper inn når man ser sånne episoder. 

 
Takk til Terje. 
 
AKS. Kathrine og Sindre informerte. 
 



 Sindre ble glad når hørte at klassene var slått sammen. Mindre logistikk for 
AKS. 2.klasse har gått fra 4 til 3 klasser. 1.klasse fra 5 til 4 klasser. 

 

 Brukerundersøkelse.  Den er sendt med ranselpost og på e-post. Vær så snill 
besvar den. 

 

 De orienterte litt om hva som finnes av tilbud på de forskjellige trinnene. Bl.a. 
drama, musikk, fotball, basket, capoeira, musikkfortelling, bingo, lekseøkter. 
OMK tilbyr på forskjellige ting på de forskjellige trinnene. Info ble også sendt ut 
i høst og ligger på facebooksiden. Det jobbes med å få til en legoklubb. De 
knytter til seg veldig gode hjelpere/trenere. De beste folka! 
 

 

 Tøyenkoret første øvelse i dag. Blir utvidet til barnekor etter hvert. 
 

 Det kom opp et forslag om å invitere Ragnhild (OMK) inn på møtene? Så kan 
hun orientere om hva tilbudene fra de går ut på. 

 
 
Tøyen sportsklubb. 
 

 Tøyen sportsklubb har mange tilbud også for de eldste barna. Den er åpen for 
alle.  

 På julemarkedet 5.desember blir det info om speidergruppe som startes under 
Tøyen sportsklubb. 

 Sportsklubben er et lavteskeltilbud. Hip hop, capoeira, basket, svømming, 
sjakk, skiprosjekt med 7. klassinger under x-games. Opplæring med de beste 
instruktørene i landet.  

 Starter et lederakademi. Utdanne noen gode rollemodeller. Ildsjelprisen har 
gått til en 19-åring. Jobbtrening, førstehjelp. Fra 15 år. Alnaprosjektet. 
Vellykket. 

 
 

 
 

 Nytt ungdomsbibliotek ved Tøyen torg blir fantastisk! Åpner våren 2016. 
 
Utvidelse av skolegården 
 
Det blir en midlertidig stenging. Kolstadgata. Det er ikke kommet noe svar på brevet 
vi sendte Utdanningsetaten, med ønske om at de kom på en befaring for å se hvor 
begrenset skolegården vår er. Rektor vil purre på svar, og vi vil se etter andre 
kanaler å fremme ønsket vårt gjennom, f.eks. ved deputasjoner. 
 
Vi vil jobbe for å få til en fotgjengersone mellom skolen og det nye biblioteket.  
 
 
Skolegruppemøte.  
 



Ishrag hadde vært på møte og skrevet referat.Det ble diskutert om det er noe vi kan 
lære av måten de jobber andre steder? F.eks som at Fau har delt inn 
ansvarsomåder. Er det noe vi også kan gjøre nå som vi har blitt så mange? Noen har 
temakvelder, andre har ansvar for natteravner. Noen jobbet med trafikkopplæring 
med barna. 
 
 
Julegrantenning i skolegården tirsdag 8.desember.  
 
Bjarte og Sigrid bærer bord fra 0800 
 
Lára og Veslemøy bor nærme skolen. De varmer solbærsaft hjemme. Tar med øser. 
Kommer med saft 0815. Det holder med tre store gryter. 
 
Anja, Ishrag, Haboon og Ruqyo er med og serverer. 
 
 
 
Det skal finnes en eske med pappkrus og div rester fra 17. Mai i kantina. Lára 
sjekker. 
 
Vi har rundt 7000,- nå som Lára har kontroll på. Anja (kasserer) skal få opprettet 
org.nr og konto.nr. 
 
Skolen stiller med pepperkaker og klementiner. 
 
Barna kan ha på nisseluer om de vil det. 
 
 
Foreldretreff.  
 
Skal vi få til det så må vi dele inn i grupper. 
 
6B er i gang med det. Middag en gang i mnd hos hverandre. Jobber tett med 
kontaktlærer. Barna skal få belønning når de oppfører seg pent.  
 
Skal 1.klasse og 2.klasse invitere til foreldrekveld hver for seg? Bør det være bare 
kos eller ha et tema? Skal første treff  være en bli kjent-dag og så evt mer tema etter 
hvert. Noen synes det burde være et tema man tar opp. F.eks for 1. Klasse snakke 
om overgang til skole. Fri samtale etterpå. Burde FAU-representantene styre 
samtalen? Kanskje noen fra Tøyenravnene eller sportsklubben komme inn og 
orientere? 
 
Kan vi i første klasse få det til før påske? 2. Klasse klarer det. 3. Klarer det. Det 
mangler en representant fra 4. Trinn. Hva med å slå sammen 3. og 4. Klasse? 
Mangler noe kontaktinfo på representanter i 5.klasse. 
 
Vi vil satse på at det kan gjøres før mars. 
 



Mange foreldre vet ikke hva FAU gjør. Kanskje man bør orientere om hva vi gjør. 
Kanskje referatene kan oversettes? 
 
Foreldretreffet bør være bare for voksne sånn at foreldrene kan knytte bedre kontakt. 
 
Postkasse for FAU. 
Det kom et forslag om at FAU kan ha sin egen postkasse på skolen hvor foreldre kan 
skrive spørsmål og innspill på sitt eget språk. Vi har flere som kan flere språk blant 
FAU-representantene som kan oversette. 
 
Det ble sjekket om vi har riktig kontaktinfo på alle. De som var feil ble rettet opp 
 
Venne- og besøksgrupper.  
Hvordan bør dette organiseres? Noen synes det er krevende med mange på besøk. 
Skal man ha med en og en hjem eller flere?. For eksempel hver elev får ansvar for å 
invitere tre elever hjem eller til en aktivitet. Kan lærerne sette opp grupper på hvilken 
gruppesammensetning de mener er gode? Erfaring fra tidligere er at læreren satt opp 
grupper. Blandet kjønn. Ikke barn som nødvendigvis kjente hverandre veldig godt. 
Inviterte hjem hver 4. uke. Dette fungerte bra og det var fint å møte foreldre som 
fulgte barna sine. Det bør være en fleksibilitet i forhold til trinn og behov i klassen. 
Det bør være grupper på tre eller fire elever. La foreldre bestemme om de vil ha 
besøk hjem eller invitere på en tur eller annen aktivitet. 
 
Fremover bør man ta det opp på foreldremøte på høsten sånn at det blir satt i gang 
tidligere i skoleåret. 
 
 
 
Det kom opp forslag at fra neste år bør det velges en klassekontakt og en FAU-
representant? Er det en god idé? Det forutsetter at det rekrutteres nok folk. Vi som er 
i FAU nå kan være med å rekruttere representanter fra andre foreldrene i klassen. 
 
Alle elever får referat som ranselpost, men bare FAU får det på mail. 
 
Før var det et FAU-hjørne på hjemmesiden. Veslemøy sjekker med Thomas 
Wendelborg om det er mulig at vi får et eget sted på den nye hjemmesiden. 
Thomas.wendelborg@toyen.gs.oslo.no 
 
Hvor ofte skal vi ha møter? Ikke oftere enn en gang i måneden. 
 
Eventuelt. 
 
Doen ute er stengt i friminuttene. Hvorfor? Barna må spørre voksne for å komme inn 
der. Noen barn har klaget på dette. Er det stengt fordi det er en arena for mobbing?  
 
Det ble diskutert om barna bør få være inne i friminuttene. Mange barn er for dårlig 
kledd nå på vinteren. Burde de ikke heller kle seg godt? At skolen informerer 
foreldrene til de barna som ikke er godt nok kledd hvordan det er best at barna er 
kledd nå som vinteren kommer. Fortelle barn og foreldre om påkledning på en positiv 



måte. Lærer burde trekke frem de som er godt kledd som et godt eksempel for de 
andre sånn at det blir noe positivt. 
 
Meldingsbok.  
SkoleSMS/mobilskole har de på Gamlebyen skole. Funker bra der. Vi tar det opp 
med ledelsen på neste møte om det er noe som vi også kan ha her på Tøyen. 
 
 
Neste møte blir onsdag 13. januar klokka 18. 
 
Veslemøy sender sjekk til alle på referat. Bjarte sender oppdatert kontaktliste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


