
FAU-møte Tøyen skole 13.april 2016 
 
Tilstede: Bjarte (2Æ), Fatemeh (3B), Lara (7A), Ole (1C), Sigrid (2Å), Ishraga (7B), Anja 
(1D), Noura (6A), Dina (7B), Haboon (2Ø), Veslemøy (1B)  
 
Elevsamtaler. 
Det ble tatt opp at på 7.trinn har mange ikke gjennomført elevsamtaler. Det gjelder både 
7A og B.  Ingen hadde det før jul og de kom seint i gang i februar. Noen har ikke fått 
samtaler ennå. Det er ønskelig at det tas opp med rektor. 7b  har heller ikke fått 
halvtårsvurdering.  
 
Tøyenrådet. 
Bjarte orienterer. Hatt to møter. Rådgivende organ overfor bydelsutvalget når de 
arbeider med Tøyenløftet. 
Jobbet med planprogram for løftet. Fått inn et punkt om miljøvennlighet. Tøyen skal 
være et sted hvor det er lett å ta grønne valg. Bytteringer, utstyrsboder. Vil etablere det 
innenfor 2019. Opp til prosjektkontor hvordan få det ut i praksis. Ønskelig at Niko (?) 
kan jobbe videre med dette. Vi kan komme med innspill til Bjarte om det er noe. De 
kommer også til å kjempe for utviding av skolegården. 
Didrik Beck har spilt inn fra utdanningskomiteen. Marianne Borgen og flere er veldig 
positive. Spille direkte til ruter å legge om 60-bussen nord for torget. Nå er det så bra 
med det nye biblioteket! 
Karianne kan kanskje hjelpe til å få inn private penger for å oppruste skolegården. 
Bjarte sender dokumentet til alle FAU-medlemmer. 
 
KFU-møte. 
Haboon forteller om KFU-møte. 
Det var mange der fra alle skoler i Oslo inkl. mange rektorer. 
Snakket om trivsel i Osloskolen og å løfte realfagene. 
Mange er dårlig i matte, barna trenger leksehjelp AKS. 
Skolebyråd. Viktiste er å jobbe sammen for å skape trygghet. De skal bygge 26 nye 
skoler. Yrkesfag taper elever. Prøve å skape flere søkere dit. 
 
Bo på Tøyen i ti år til. 
Ole orienterer. Områdeløft innebærer også en risiko om utskifting av beboere. PÅ Tøyen 
er det endel barnefattigdom. Målet er å gi de bedre kår der de er og at de får bli i sitt 
nærområde. Ole har søkt om midler gjennom bomiljøtilskudd og aktivitetsmidler. 
Handler om fokus på de kommunale boligene. Mange skal bli solgt. Hagegata 30 og 31 er 
allerede tømt. Mange blir tvunget på å flytte til en annen bydel. Få har mulighet for å bli 
med på leie til eie-avtale. De vil lage en konferanse for å øke den offentlig diskusjonen 
og for at beboerne skal få en arena for å snakke om dette.  
Community housing, noen kan snakke om hvordan de har fått til dette andre steder. 
Bygninger kjøpes opp og eies av nærmiljøet som ønsker det beste for stedet. Ser 
eksempler på hvordan dette gjøres i andre lang. Her i Norge har vi ingen ander gode 
alternativer til å leie eller eie. 
Det andre de jobber med er å lage en verkstedserie, en dialog hvor de inviterer 
arkitekter og andre som kan jobbe sammen for å finne gode løsninger.   
Målet er å oppnå en langsiktig botrygghet. 



Dette vil skje til høsten. Men nå snart vil de invitere en mindre gruppe til å diskutere 
hva som skal tas opp i de verkstedene. Håper å kunne bruke FAU som en ressursbase. 
Og at vi har andre kontakter som kan bli med på dette. 
 
Det kommer innspill om at vi vil ikke at noen skal flytte, men ser også at det er dårlig 
kombo med barnefamilier tett i tett med rusmisbrukere, folk med tunge psykiatriske 
problemer.  Men vi ønsker barnefamiliene. Men hvordan formidle dette uten å 
dikriminere en gruppe? De mest belastede bør spres ut over hele byen. Institusjonene 
burde også legges andre steder. DPS og sprøyterommet trekker til seg også andre 
belastende. Vi skal ha vår andel, men ikke alt. Ressurspersoner må vernes. Det samme 
gjelder studentblokka. Kan det komme inn et kommunalt tilbud til de som allerede bor 
her? De er veldig ressurssterke. Sio og kommunen burde samarbeide. 
I Sverige og Danmark finnes låneordninger som passer muslimer. Haster å få på plass 
noe lignenede i Norge. Mange fine kan måtte flytte allerede fra sommeren.  
Ole skal i møte med boligbygg med hva er deres tidsramme, de har et vedtak hvor de 
skal selge unna, men sjekke hva ståa er. 
 
Foreldretreff. 
Tredjetrinn har hatt uten barn, men bare tre kom fra hele trinnet. 
 
Andretrinn hadde et vellykket treff. Over 20 stk. Ble en fin prat. Delte tanker om 
oppdragelse. Treffet var uten barn. 
 
1B har hatt et treff med barn. Halve klassen kom. Utendørs og veldig hyggelig. 
 
Alle her fikk forrige referat på ranselpost. 
 
Klesbyttemarked. 
Hengt opp plakater. Starter innsamling. Lage mat og kaker. Spørre om stian eller erling 
vil opptre. Vaktmester har et rom hvor man kan legge klær. De trenger av klær og sko til 
barn. Frist for å levere er 22. April. Byttemarked blir 30.april klokka 13-15. Salg. En liten 
symbolsk sum. 
Fem bord, to stykker pr. bord. 10-12. Stykker. 
Halal grytemat. Hjelp av to/tre til å kutte. 
Hvem kan ta ansvar for å få inn folk? 
Lara kan hjelpe med å sortere klær. 27.april kl17 
Bjarte, Ishrag og nora kan hjelpe med salg. 
Noen flere som kan være med kan melde seg til Sigrid. 
Alle kan spørre sine varaer. 
Kan lærerne legge det inn i ukeplanen? Fatemeh tar det opp med Terje. 
 
Sendes som ranselpost også. 
 
Sendes ut som skoleSMS. Høre med Terje om det er mulighet for det. 
 
Humlegata 
Begynner å plante mandag 9.mai. La humla suse står bak. Mål å lage humleveier mellom 
øst og vest. Første gang i fjor. Ungdomsverkstedet bygger kasser. Ønsker flere klasser 
ved skolen til å ta ansvar for noen kasser. De kontakter skolen om noen er interessert. 



Humlestand på Tøyenfest 23.april. Trenger noen barn som vil være humler, catwalk, på 
festen. Is er belønning. 
 
17.mai 
Trenger flere enn i fjor. Ikke lotteri det ble kaos med gavene. Veldig mye jobb. 
 
Lage langbord i humlegata? Dele mat eller ha café som i fjor? 
 
I fjor ble det for mye rydding og vasking. Ha det noe enklere enn i fjor.  
 
Selge brus og kaffe og alle ta med mat? 
 
Is er bra nok premie på aktivitetsløype? Eller bare ha aktivitestasjoner uten noe 
premie? Eller en Tøyencaps som premie eller Tøyen t-skjorte. Vannflaske? 
 
Hvor mange trenger vi og hvor mange kom? 300? 
 
Få oss skap hvor vi kan ha våre ting. 
 
Organisere et delebord og aktiviteter. Is, brus og kaffe selges.  
 
Læreren kan dele ut isbong på bussen sånn at de som har gått i tog får is. 
 
Skal rektor, elevråd og foreldre holde tale? JA. Spørre. Hvem av foreldrene skal vi 
spørre? 
 
Skal familiefunk eller noen andre spille? Ja, Bjarte spør de. 
 
1.delebord, (Habon, Ole, Dina, ) 
2.Aktiviterer. (Anja, Sigrid, Ishrag, ) 
3.Is, kaffe og brus. Innkjøp og salg. (Fatemeh, Lara, Veslemøy) 
4. Rigge, rydde (Nora, Bjarte) 
 
6. og 7. Klasse kan også få noen ansvarsområder. 
 
Vi går for å ha delebordet i humlegata. 
 
Ansiktsmaling? Lara sjekker. 
 
 
 
Neste møte mandag 2.mai kl 17. 
 


