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Referat fra FAU møte Tøyen skole! 
Møtested: Personalrommet, Tøyen skole. 
Dato: Torsdag 29. november 2018. 
 
Referent: Sigurd Fredeng, nestleder.  
 
Tilstede:  
Veslemøy B. Langvik, FAU leder, mamma til Agnes i 4 a. 
Sigurd Fredeng, FAU nestleder, pappa til Fredrik i 1 b.  
 
Stein, 2c, pappa til Leonardo i 2c. 
Einar Aarseth, pappa til Johan i 1b. 
Khadar, 1 d 
Anisa, 5b 
Serencia, 2 d 
Sauda, 2 b 
Terje Andersen, rektor,  
Ådne Obrestad, pappa til Jone i 3 a. 
Anne Linn, 2 a 
Vegard Amundsen, 1 a. 
 

Navn på turplassen ved Ola Narr: 
Arkitektene hos Lala Tøyen, Knut Solberg har fått laget et turområde for barna på Tøyen skole 
gjennom midler fra Sparebankstiftelsen som FAU søkte om.  
Åpnet på FN Dagen 24. oktober og det var seremoni med lærere, ansatte og elever.  
https://toyen.osloskolen.no/nyhetsarkiv/apning-av-ola-narr-stedet/  
 
Barna kunne komme med navneforslag.  
Alle på e-postlisten til FAU har fått listen.  
Vi i FAU avgjør navnet utfra barnas forslag.  
Noen av forslagene er: 
Tøyenskogen, Venneskogen, Trehaugen, Koseby, FN skogen, Lekeskogen, Tufoen, Tøyenufoen,  
 
Vedtak:  
Dissens i avstemmingen.  
Tøyenskogen er vedtatt. 
Mindretallet ønsket Venneskogen  
 
Tufoen er navnet på området.  
 

Tøyenravnene: 
Nina Bahar, Frivilligsentralen informerer om Tøyenravnene. 
  

 Bekymret for økt kriminalitet, salg av narkotika. 
 Går og patruljerer fredag klokken 20-23.  
 Må være minimum tre som går sammen.  
 Dette er en god måte å bli kjent på. 
 FAU kan gjerne hjelpe til med rullering og at hvert medlem går en vakt per halvår.  
 Frivilligsentralen kan bidra med faglig oppfølging, førstehjelpskurs sammen med politiet.  
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 Ravnene skal ikke gripe inn i situasjoner men skal kontakte politiet. 
 Navn på interessenter videreformidles Frivilligsentralen.  
 Møte om Tøyenravnene og Salto 13. januar. 

 
Vedtak: 
Hver klasse tar dette opp på møte på juleavslutningen.  
Navn og kontaktinformasjon gis til FAU-leder.  
FAU-leder opprettholder kontakten med Frivilligsentralen. 
 

Informasjon fra rektor: 
Vi fikk forslag om ordensreglementet for Tøyen skole.  
 
Julegudstjeneste i Grønland kirke, 19. desember klokken 10 
Skal ikke være forkynnende. 
Kommer også en imam.  
Rektor er tilstede.  
Elever leser fra evangelier.  
Østlandssendingen vil lage en reportasje fra julegudstjenesten.  
 
 
Orkester: 
Orkesteret er gjennom Tøyenløftet og får sangundervisning i førstetrinnet, instrument i andre trinn, 
tredje trinn spiller instrument og rullerer, fjerde trinn kan de bestemme hvilket instrument de skal 
ha. 
Ønsker at vi skal ha orkesteret uansett og derfor hele tiden jobbe for å beholde dette.  
Diverse organisasjoner og stiftelser kan gi penger til orkesteret ettersom det er i regi av foreldrene og 
ikke skolen.  
Det er nedsatt et styre for orkesteret.  
Sangpedagog som underviser. 
 
Lekser: 
Det er debatt i hele landet om lekser, men Tøyen skole har ikke bestemt noe om dette enda.  
Det er delte meninger blant lærerne om man skal ha lekser eller ikke.  
FAU tar opp det med lekser på juleavslutningen.  
 
Vi tar opp saken om lekser på FAU-møte i januar.  
 
Diverse: 
Fotballbingen er skolens verste område for krangel og slåssing ettersom de ikke er enige om reglene.  
Ballbingen kan være åpen i helgen og kveldene men da må noen låse.  
Har vært mye sykdom blant elevene i det siste.  
Hvis noen elever er borte lenger enn 14 dager så meldes det til myndighetene men de blir som regel 
tatt imot igjen.  
Hvis elever skal flytte men ønsker å fortsette å gå på skolen så går det greit, men for de yngste 
elevene så anbefaler man at barna går på skole der de har sine venner og skal vokse opp.  
Geir Tvedt i politiet sier at det ikke er økning i salg av narkotika på Tøyen men at det er mer på 
Grønland og andre steder. 
 
Økonomi: 
Vi har mistet noen elever ved skolen og skolen får tildelt penger for antall elever per 1. oktober hvert 
år.  
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Det er store svingninger i antall elever.  
Det har ført til at det er slått sammen klasser i sjetteklasse 
27 elever i en klasse men med flere lærere.  
Mulig at flere klasser må slå seg sammen.  
 
Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 

Skolegården: 
Sigurd informerte om at det har vært et møte mellom rektor, FAU v/Sigurd, COWI og Skoleetaten.  
COWI hadde der en presentasjon av og det var en del spørsmål.  
 
Noen nøkkelord fra møtet:  

 Hele skolegården må sees under ett selv om den innerste delen ikke er med i planene. 
 Innerste delen vil bli forbeholdt de minste barna.  
 Sjakkbrettene som har vært lovet i flere år ble gjentatt at de skal komme.  
 Naboer har alltid klaget over støy fra ballbingen. 
 Ballbingen flyttes mest sannsynlig til veggen ved COOP.  
 Området skal være godt opplyst slik at det ikke vil være noen mørke steder som folk med 

ikke hederlige hensikter kan oppholde seg.  
 Syklister skal kunne sykle gjennom, men det skal være hastighetsreduserende tiltak som gjør 

at de ikke kan ha høy hastighet.  
 Ruter har godtatt at 60 bussen ikke lenger kan kjøre gjennom Kolstadgata og vil derfor måtte 

kjøre opp til krysset og bort Kjølberggata når gaten stenges. 
 Den største utfordringen vil sannsynligvis være kravene fra Vann- og Avløpsetaten om at alt 

vann som kommer i form av nedbør skal ledes bort fra skolegården. Dette er en utfordring 
ettersom skolen ligger i en helling.  

 Mye graving vil være påkrevd og en utfordring er at det ikke kan graves så dypt på grunn av t-
banen. 

 Sikkerhet for elevene er viktig og skolen ønsker at det skal være en fysisk hindring slik at 
elevene ikke kan løpe rett ut i trafikken.  

 Det vil bli satt opp benker eller annet for å sikre at barna ikke løper rett ut i veien. 
 Det er sannsynlig oppstart av arbeidet høsten 2019. 

 
Julegrantenning: 

 Onsdag 5. desember klokken 0830.  
 FAU ordner saft.  
 De som bor nærmest skolen varmer saft.  
 Skolen ordner pepperkaker.  
 Klementiner ordnes av skolen.  
 Vi låner store kjeler fra K1. 
 FAU sine representanter er med og rigger og koker saft. 
 Sigurd tigger om 400 pappkrus, saft, pepperkaker og klementiner.  
 Noen må kontakte K1 og skaffe kokeplater.  

 
Skolen sender SMS med påminnelse om julegrantenning. 
 
Vedtak: 
Punktene er vedtatt. 
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Skolemiljøutvalget: 
Sigurd forklarte litt om skolemiljøutvalget og erfaringene han har fra å sitte der på en annen skole. 
 
Det skal velges to representanter.  
 
Vedtak: 
FAU valgte følgende representanter. 
Ole Pedersen, 4. klasse. FAST. 
Karina Rose, 3. klasse. FAST. 
Einar Aarseth, 1. klasse. VARA. 
Anne Linn, 2. klasse. VARA. 
 

Kasserer: 
Det skal velges kasserer for FAU.  
Det er en liten men enkel jobb.  
Betaling av regninger i nettbanken. 
 
Vedtak: 
Vi sender e-post til alle i FAU og spør om en kan være kasserer. 
 

Presentasjon:  
2c sliter med mye sykdom. Vennegruppen har gått litt langsomt. Tre barn som ikke dukker opp. 
Planlegger juleavslutning.  
1 b hadde klassefest, skal opprette vennegrupper. 
1 d sier at det går bra men ikke alle foreldrene har svart på e-post. Noen foreldre sliter med å forstå 
leksene. Har hatt klassefest og sendte e-post til alle om dette men ikke alle svarte. Kvelden før så 
ringte de samtlige og oppfordret til å komme.  
5 b sier at det går fint og ikke noen problemer. 
2 d sier at alt er bra. Sliter litt med vennegruppen men at ikke alle har forstått konseptet. Virker som 
at klassen har det fint.  
2 a sier at det går bra. Noen vennegrupper får det til men andre klarer det ikke.  
1 a sier at det har vært endel sykdom i det siste. Ingen foreldre har svart på om at det er noen 
utfordringer eller ting å ta opp.  
4 a mener at det går bra. Mye snakk om en elev som ikke har kommet tilbake fra noe som skulle 
være en tur. Vanskelig å snakke om dette med elevene. Vennegruppen er igjen oppe og går.  
 
Vedtak:  
Tatt til orientering. 
 
Sigurd Fredeng 
Nestleder FAU Tøyen skole 
Mobil: 975 06 787 
E-post: sigurd.fredeng@oslo.online.no  
 


