
 

 
 

 
Osloskolen 

 

Tøyen skole 

 

Foreldrerådets arbeidsutvalg 

Referat FAU møte 10.5.2022 

  

Til stede: 

Nina, Camilla, Bjarte, Trine, Marit, Silje, Trine, Richard, Veslemøy, Kim, Niklas, Sigurd, Ana 

Referat godkjent. 

 

Rektors hjørne 

25.mai: førskoledag. De som skal på første trinn kommer dit. 

17.mai: de øver på flaggbæring, gå i tog, synge tre sanger (Barnas nasjonalsang, Norge i rødt 

hvitt og blått, og Nasjonalsangen). Ca 10.15 tar de T-bane (i stedet for buss) ned til 

Jernbanetorget. De har nok ansatte til å følge, og foreldre kan ikke gå sammen med dem. 

Det blir klassesammenslåing for neste års 5. trinn fra høsten av. 

 

Levekårsatsningen 

Sarah Przedpelska fra Oslo kommune forteller om at de jobber med å motvirke effekten av 

levekårsutfordringer. Fokusområder er språk, traumesensitivitet og foreldreengasjement. 

Målet er å øke foreldre- og familieengasjementet. 

Vi tok en runde rundt bordet, hvor vi kom inn på flere saker som FAU og flere enkeltforeldre 

har jobbet hardt med, som skolegården, skolebiblioteket og femårsklubben, og Sarah sa at hun 

opplevde et stort engasjement. Vi føler allikevel ikke at vi når alle, og diskuterte forskjellige 

utfordringer: 

• Hvordan kan vi nå flere foreldre og finne ut av hva er de opptatt av? 

• Hvordan når vi de foreldrene som vi ellers ikke møter på foreldremøter, FAU-møter 

eller andre arrangementer? 

• Hvordan får vi til bred medvirkning? 



• Hvordan kan vi måle at foreldrengasjementet har økt/øker? 

• Hva vil et godt foreldreengasjement på Tøyen innebære? At oppmøtet på FAU-møtene 

er representativt for elevsammensetningen på skolen? At flere foreldre engasjerer seg 

for å skape et godt sosialt miljø blant foreldre og barn i sine barns klasser? At flere 

foreldre engasjerer seg politisk eller frivillig i saker som angår Tøyen og skolen? 

  

Ta kontakt med Sara eller FAU-leder Nina om du har tips, forslag eller spørsmål! 

  

Skolegården – orientering om framdrift 

FAUs uttalelse er oversendt til PBE, og kan etter hvert også leses på saksinnsyn. Ana har hentet 

inn innspill fra naboer, foreldre, lærere og aks-ansatte. Elevrådet har blitt presentert for 

forslagene, engasjert seg i saken, og vært med på en medvirkningsdag. I etterkant blir 

planalternativene justert og videreutviklet. En videre vei er også å ha et innbyggerforslag. 

  

Blir skolegården avlåst eller ikke? 

I tegningene er ingen gjerder tegnet inn. Skoleledelsen og AKS har uttrykt bekymring både for 

at en åpen skolegård lett kan blir forsøplet og utsatt for hærverk, og at barna fritt kan «stikke 

av gårde». Trafikksikkerhet er også et viktig moment. Samtidig ytrer noen foreldre at det ville 

være uheldig å stenge skolegården helt for allmennheten, og at det ville være et gode for 

Tøyen om den var mer åpen og tilgjengelig. PBE ønsker åpne skolegårder, mens barnas 

sikkerhet er skolens juridiske ansvar. Gjerder mot Økernveien som kan skyves på plass og låses 

om natta kan være et kompromiss. FAU ved Ana følger opp.  

  

Nettbrett-gruppa: oppdatering 

Gruppen har blitt enige om et sett med spørsmål til foreldre for å finne ut av bruk av nettbrett 

hjemme. 

De vil undersøke hvordan nettbrettet påvirker hverdagslivet, hvordan brukes det hjemme, og 

få med både positive og negative erfaringer. Hvordan fungerer bruken av nettbrett i ulike 

familier og ulike trinn. Spørsmålene stilles først til FAU. 

Innspill: det kan være fint å få en uttalelse fra pedagoger som bruker nettbrett og skaper 

innhold til disse. 

 



Lekser i AKS-tiden 

Noen foreldre vil gjerne at elevene skal kunne gjøre lekser i AKS-tiden, og AKS tar det videre til 

diskusjon. Det har vært tilbudt før, men utfordringen da, ifølge AKS, var at barna ikke ønsket 

dette. De ville heller leke. 

 

17. mai: oppdatering ved komiteen 

Lekemestrene (barna i 7-ende) vil gjerne være med på å gjennomføre leker! 

Tips til å få flere foreldre til å hjelpe til: ring til dem i stedet for å sende melding; det er lettere 

å få svar! 

 

Jentetreff 

Jentetreff Tøyen og Grønland, Nina informerer kort på vegne av Bouchra. 

10-18 år. Fra kl. 17-21. 

  

FAU-deltakelse 

Innspill til hvordan få flere foreldre med i FAU-arbeidet: mange foreldre er aleneforeldre, er 

fremmedspråklige, bor kortere tid på Tøyen, og har av ulike grunner ikke mulighet til å stille på 

f.eks. FAU-møter. En løsning er å tilby barnevakt. Kanskje også mat? 

  

Runde rundt bordet. 

Referent: 

Richard  

 


