
Referat fra FAU-møte 29.10.2018 

 

Tilstede: Vegard (1A), Tone (1B), Sigurd (1B, nestleder), Hanh Nha (2A, nestleder og 

referent), Trine (2B), Stein (2C), Yulia (2D), Terensia (2D), Ådne (3A), Marit (3B), Carina 

(3C), Sigrid (5B), Burim (6A), Rhizlane (6B), Fuad Ahmed (7A), Attia (7B) og rektor Terje 

 

 

Sak 1: Runde rundt bordet 

Alle fortalte litt om hvordan det går i sin klasse.  

 

 

Sak 2: Informasjon om tilbudene på bibliotekene 

Silje og Daniel fortalte om mulighetene for å bruke Deichman Tøyen (filialen på torget) og 

Biblo Tøyen (ungdomsbiblioteket) til aktiviteter. Bibliotekene er mer enn et sted å lese og 

hente bøker for hjemlån. Vennegrupper kan møtes på bibliotekene, og det er også mulig å 

arrangere foreldretreff eller brettspillkveld der. Det er mulig å søke midler til å starte en 

aktivitet for elever i 5.-7. klasse, og Biblo Tøyen kan lånes etter åpningstid. 

 

Se eget skriv og https://www.deichman.no/bibliotekene/biblo-toyen for mer informasjon. 

 

 

Sak 3: Informasjon fra skolen 

Rektor orienterte og svarte på spørsmål. 

• Det er uforutsigbare svingninger i elevtall, og dette påvirker skolens økonomi. Færre 

1. klassinger enn forventet slår negativt ut for neste års budsjett, og går bla. utover 

IT-satsningen. 

• Elevene som har gått i barnehage, og har gått på skolen siden 1. klasse, skårer 

bedre enn landsgjennomsnittet på de nasjonale prøvene på 5. trinn. 

• Alle elever på 5. trinn får en iPad som kan tas med hjem. Elevene som nå går i 6. 

trinn var det første kullet der alle fikk bruke iPad på denne måten, og dette har vært 

veldig vellykket. 

• Opplæringslova § 2-8 Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoriteter. 

90 % av elevene ved skolen har dette vedtaket, og skolen vil gjøre noe for at 

informasjon til foreldre om hva det innebærer blir tydeligere. 

• Den 10. oktober var det en sinnsforvirret dame som kom seg inn i skolegården i AKS-

tida. Hun løp etter barna og tok tak i en gutt, og ble kort tid etter hentet av politiet. 

Rektor informerte om hvordan en slik situasjon håndteres, og hva som gjøres for at 

slikt unngås. 

 

 

Sak 4: Skolegården 

Sigurd orienterte om status og fremdrift i prosessen med å utvide skolegården, mer 

informasjon her: http://www.makershuboslo.com/kolstadgata/. 

 

 

Sak 5: Workshop «sånn gjør vi det på Tøyen»-hefte 

Statusoppdatering fra Carina. Rhizlane involveres også i oversetting, i tillegg til Hodan. 

 

 

Sak 6: Eventuelt 

17. mai-komiteen kan samkjøre med Imelda (kasserer i FAU) om å søke aktivitetsmidler fra 

områdeløftet nå i høst. 

https://www.deichman.no/bibliotekene/biblo-toyen
http://www.makershuboslo.com/kolstadgata/

