
Referat fra FAU-møte 27.09.2018 
 
Tilstede: Vegard (1A), Tone (1B), Sigurd (1B), Einar (1B), Najib (1C), Hodan (1C), Doralda (1D), 
Hanh Nha (2A, referent), Trine (2B), Sofie (2B), Yulia (2D), Ådne (3A), Marit (3B), Silje (3C), 
Veslemøy (4A, FAU-leder), Faadumo (4C), Burim (6A) 
 
 
Sak 1: Runde rundt bordet 
Velkommen til nye FAU-representanter, og en lengre runde rundt bordet der alle fortalte litt om 
hvordan det går i sin klasse.  
 

• Najib og Marit oppsummerer spørsmål og videreformidler dette der det er relevant 
• Det er valgt 17. mai-komité på 3. trinn 
• Turplassen ved Ola Narr er straks ferdigstilt, det blir snart invitert til åpningsfest 

 
 
Sak 2: Klesrommet 
FAU har ansvar for det lille lagerrommet med gjenglemt tøy under trappa. Det er åpent mandag-
fredag mellom kl. 15-17, skulle det være låst kan en ansatt ved skolen eller AKS låse opp. Vi har 
ikke kapasitet til å ha en ordning for lånetøy hos Helsesøster, men det er mulig for elever å 
stikke innom å låne noe til f.eks. en tur. Hanh Nha stikker jevnlig innom klesrommet for å sørge 
for at det er ryddig nok til å finne fram der. 
 
En gang mot slutten a hvert semester legges tøyet ut i skolegården; den første timen for at elever 
og foresatte kan lete etter sitt, og etterpå er det fritt fram for alle å forsyne seg. I etterkant blir 
tøy som eventuelt er igjen gitt til Fretex. Det sendes ut informasjon til alle elever og foresatte om 
når tøyet legges ut to uker i forkant. 
 
 
Sak 3: Skolegården 
Veslemøy orienterte kort om status i prosessen med å utvide skolegården. Det viser seg 
vanskelig å legge om ruta for 60-bussen permanent, men det jobbes med saken. Skolegården vil 
tidligst kunne utvides i 2020. Taxiholdeplassen i Kolstadgata er vedtatt flyttet, fortauet skal 
utvides, det skal skiltes om til all stans forbudt rett utenfor skolen, og det er forlenget grønn 
mann i fotgjengerfeltet i Hagegata. 
 
Bjarte Breiteig, tidligere FAU-representant, har hatt ansvaret for å følge opp dette arbeidet. 
Bjarte fortsetter med det, og i tillegg vil Sigurd involveres i dette arbeidet og sikre at FAU er 
oppdatert. 
 
 
Sak 4: Hjertesone 
Hjertesone er en landsdekkende kampanje for å skape bilfrie soner rundt skolene. Vi ønsker 
mindre biler på skoleveien til barna våre, og å fjerne trafikkfarlige situasjoner slik at det er trygt 
å gå eller sykle til skolen. Les gjerne mer her: https://www.tryggtrafikk.no/skole/hjertesone/ 
 
Tøyen skole skal søke om å bli hjertesonepilot, fristen er 19.10.2018. Vegard melder seg til å 
bidra i dette arbeidet sammen med Tøyeninitiativet. Marit kan også hjelpe til ved behov. 
 
 
 
 

https://www.tryggtrafikk.no/skole/hjertesone/


Sak 5: Valg 
Veslemøy ble gjenvalgt som leder av FAU, Hanh Nha ble gjenvalgt som nestleder, og vi besluttet 
å utvide slik at Sigurd også trer inn som nestleder. 
 
 
Sak 6: Miljøarbeiderstilling 
Silje og Ådne følger opp brevet som ble sendt bydelen før sommeren. Vi ser behov for en full 
miljøarbeiderstilling ved skolen, og arbeider for at det settes av midler til dette. 
 
 
Sak 7: Workshop om «sånn gjør vi det på Tøyen»-hefte 
Kort info til alle nye om dette arbeidet, lenke til arbeidsdokumentet på Google Drive deles med 
alle i FAU.  
 
De klassene som ikke mottok brev fra FAU til alle foresatte i august purrer på kontaktlærer for at 
dette sendes med i ranselpost. Hanh Nha sender brevet pr. e-post til FAU-representantene. 
 
Carina jobber med å tilpasse tekst i informasjonsbrevet og notatene fra tidligere workshop’er til 
tekst som kan legges ut på skolens nettside. Hodan involveres for å se om vi kan oversette 
brevet, og evt. mer, til somali. 


