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 Sakliste: 

Sak 23-21        Innkalling: Godkjent 

Sak 24-21        Referat fra møtet 06.09.21: Godkjent 

Sak 25-21        Økonomi 
Rektor redegjorde for skolens budsjett. I prognosen for desember 2021 vil 

skolen få et overskudd. Overskuddet er mindre enn ved forrige prognose før 

sommeren. Vi bruker mer penger på lønn enn skolen har budsjettert for. 

 

Sak 26-21 Traumesentiv by – livsmestring 

Hege Dalheim og Johanne Hegg presenterte prosjektet.  

vedlagt presentasjon. Rektor redgjorde for midler som skolen kan 

få/søker sammen med tre andre skoler i Oslo. Dette prosjektet går 

over 4 år og skal brukes til å sikre at Tøyen skole møter 

barn/foresatte på en traumesenitiv måte.  

Sak 26-21        Informasjon fra rektor: 
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Det ble gitt informasjon om elevtallet. Det er en elevtallsnedgang på fra 371 til 

345 elever. Nedleggelsen av studentblokka og familier som flytter til 

hjemlandet er hovedgrunner til nedgangen. 

Det ble også informert om koronasituasjonen ved skolen. Det har vært en del 

smitte ved skolen de site par ukene. Massetesting av elever skal også starte 

fredag 24.09.21. Tøyen, må i likhet med mange andre skoler ikke bare jobbe 

med det faglige men også på enkelte trinn øve på sosiale ferdigheter.  

 

Sak 20-21        Nytt om bibliotek  
Skolen er i dialog med undervisninsbygg. Det skal sendes inn ny tenging, og 

deretter vil en prosjektleder følge opp oppgraderingen fra Undervisningsbygg 

(Oslobygg) sin side. FAU må betale for denne prosjektlederen. FAU vurderer 

om det skal søkes om nye midler fra Sparebankstiftelsen. 

Sak 21-21        Politiske saker 
Studentblokka ble drøftet. Tøyen ininativet skal ha møte med SiO. Skolen 

stiller også på dette møtet. Til tross for at Tøyenininativet ble lovet at skolen 

skulle bli kontaktet har skolen ikke det. Håper er at studentblokka også i 

fremtiden kan huse studentfamilier.  

 

  

Sak 22-21        Eventuelt 
Ingen saker 

     

     
 

 

 

 


