
Referat fra FAU-møte 8. januar 2020 

Til stede: Ellen 1C, Bjarte 6A, Anisa 6B, Runa 5A,  Hanh Nha 3A, Marit 4A, Silje 4B, Veslemøy 5B, 
Per Anders 1A, Mohamed 3B, Hassan 2B, Sigurd 2A, Vegard 2C 

Sak 1: Info fra ledelsen 

Rektor Hilmar Flatabø informerte om aktuelle saker. Økonomien er bedre enn i fjor, men fortsatt 
presset. Det ble også tatt opp at skolen skal varsle i fra til foreldre dersom en lærer blir 
langtidssykemeldt.  

Sak 2: Læremiddel 

Det er en bekymring fra foreldre om at det er vanskelig å holde oversikt over hvordan skolens 
læringstiltak møter elevens læringsmål. Det blir ekstra vanskelig å sette seg inn i når skolen i liten 
grad benytter seg av lærebøker, men mye av «løsark» og nettbrett. Rektor ga tilbakemelding om 
at det ikke er noe i veien for at elevene får med lærebøker hjem, men at skolen har begrenset 
med midler til innkjøp. Fra noen foreldre er det også et savn etter skriftlig vurdering av elevene, 
som skolen tidligere hadde.  

Sak 3: Skolemat 

Ellen Krystad orientere om møte om skolemat på Skatten 27. november i fjor. 
Folkehelseinstituttet meldte at det var lite forskning på området, men at man så positiv effekt 
på å minimum ha et tilbud om brødmat til elevene. Basert på tilbakemeldinger fra skoler og SFO 
har det vært positive virkninger.  

Utdanningsforbundet var veldig positive til innføring av skolemat, og mente man burde prioritere 
skolene i bydeler med lav sosialøkonomisk status. 

Enkeltmedlemmer i FAU har jobbet for å få ressurser til å kunne innføre skolemat på Tøyen, og 
fortsetter arbeidet med å få satt av midler på politisk nivå. 

Sak 4: Orkestergata 

Bjarte Breiteig informerte om at FAU har søkt og mottatt 50.000,- fra Områdeløftet og 30.000 
fra Bergesen-stiftelsen til å lage en utsmykking med gamle instrumenter i Kolstadgata. 
Byverkstedet er koblet på for å bygge skulpturen i samarbeid med elever på skolen. 

Det kom forslag om at FAU, skolen og kulturskolen kunne arrangere en Musikkens Dag i 
forbindelse med at kunstverket blir avdekket til våren. Tentativ dato er 28. april. FAU er positive 
til å være med på dette. 

Sak 5: Tøyenravn og timekred 

Ole Pedersen fra K1 orienterte om Tøyenravn og timekred, en valuta som brukes for stimulere 
aktivitet i nærmiljøet. Framover håper man å kunne bruke timekred og samarbeid mellom ulike 
organisasjoner for å få startet opp Tøyenravnene igjen. 

Sak 6: Skolemiljøutvalg 

Ole Pedersen og Carina Rose ble gjenvalgt som FAUs representanter i skolemiljøutvalget. 



Sak 7: AKS 

Det ble tatt opp at flere foreldre opplever at AKS-tilbudet har blitt dårligere de siste årene, 
spesielt i feriene. For noen år tilbake deltok man på flere aktiviteter og dro på lengre turer. Det 
er også et ønske om bedre informasjon om hva slags aktiviteter som skal skje fra uke til uke, og 
mer vekt på aktiviteter i friluft til daglig. 

Sak 8: Runde rundt bordet 

Alle sa litt om hvordan det står til i sine klasser. 


