
 

Referat fra FAU-møte 12.02.2020 

Til stede: 

Bjarte (6A), Doralda (2B), Ilhaan (7), Lokman (2B), Veslemøy (5B), Ellen (1C) 

Marit (4A) Silje (4B) 

 

Sak 1: Informasjon fra skolens ledelse v/Øyvind Gjermshus 

● Eventyrsalen. FAU får omvisning i Eventyrsalen. Rommet ligger i skolens øverste etasje 

og ble pusset opp i 2016. Musikken har faste øvinger der, men ellers er rommet lite 

brukt. Rommet ligger litt bortgjemt og både lærere og foreldre oppfordres til å ta 

rommet mer i bruk. Lesestund, teateroppsetninger, konserter og klassesamlinger 

nevnes som mulige aktiviteter i rommet.  

● To tilsyn. Skolen har nå to tilsyn: 

1) Bydelsoverlegen gjennomfører tilsyn innenfor HMS-området. Det innebærer blant 

annet at skolen sender inn alle sikkerhets -og beredskapsplaner knyttet til helse, miljø 

og sikkerhet. 

2) Fylkesmannen gjennomfører tilsyn på paragraf 9A – Det er en lovbestemmelse som 

skal sikre alle elevers rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel 

og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er 

avgjørende.  Alle som jobber på skolen og AKS skal følge med på at elevene har det bra, 

og gripe dersom elever krenkes, stenges ute, opplever mistrivsel, eller eller på andre 

måter ikke har det bra.  Fylkesmannen har bedt skolen om å levere lister på hvor mange 

9A-saker skolen har hatt siden januar 2019. Skolen må også legge frem tiltaksplaner som 

skal vise hva som er utfordringene, hvordan de skal løses og innenfor hvilken 

tidsramme. Foreldre skal holdes løpende informert og blir også invitert med inn i et 

samarbeid med skolen for å best mulig løse utfordringene. Alt etter behov vil 

fylkesmannen vurdere om det vil bli foretatt intervjuer med ansatte.  

Tøyen skole får tilsyn nå. Det er flere skoler i Oslo som får tilsyn etter sommeren. 
Det gjennomføres tilsyn hele tiden, så det er udramatisk. 

Begrunnelsen for at Tøyen er valgt ut er blant annet resultater fra 
elevundersøkeselen. 

Skolen pppfordrer alle til å se på elevundersøkelsen. Elevundersøkelsen er 
offentlig, og dere kan se resultatene her: 

 



 

https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoe
kelsen/toeyen-skole?orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&fordeling=2 

 

Rektor ønsker gjerne innspill fra FAU til begge tilsynene, og det kom følgende innspill til 

tilsyn 1 (HMS): 

o Støy i trappene. Mulig å få på plass noe som virker lydisolerende?  

o Lagringsplass til klær i gangene er veldig begrenset og dette fører til mye rot i 

barnas klær. Mulig å få på plass noen mer lagringsplass, for eksempel noe 

lignende hyllene i 1.klassegangen?  

              Til tilsyn 2 (9A) ble trivsel i skolegården og voksentetthet nevnt.  

● Svømming  

Skolen tilbyr 20 klokketimer med svømming. Det er lagt til 4.trinn. Dersom skolen ser at 

det er barn som fremdeles ikke kan svømme vil de få ekstra oppfølging.  

● Stillinger. Det lyses ut nye kontaktlærerstillinger på skolen.  

● AKS. Det har vært gjennomført brukerundersøkelse på AKS. Resultatene er klare og det 

er en del ting som AKS ønsker å jobbe med. De lager også en konkret plan for tiltak. 

Denne legges frem på neste FAU-møte i mars.  

 

AKS har et rausere budsjett nå enn det har vært tidligere. AKS ønsker større fokus på 

mat og helse og jobber med å få til matservering på AKS minst en dag i uka. Det vil også 

blir ansatt flere.  

 

Under dette punktet spilte FAU-representanter inn følgende:  

o BU har vedtatt at de ønsker skolemat på Tøyen. FAU ba skolen etterlyse 
midler. 

o Ønske om bedre informasjon fra AKS til foresatte  

o Opplever at det er færre AKS-aktiviteter nå enn tidligere 

o Ønsker flere kule aktiviteter i høst- og vinterferieuken 

o Informasjon om hva høst- og vinterferieuken skal inneholde må komme tidligere 

o Det er viktig at AKS bidrar til å bygge et levende og godt nabolag. Turplassen 

(tufoen), parkene, lekeplassene, skøytebanen kan brukes mer 

 

https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/toeyen-skole?orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/toeyen-skole?orgaggr=o&kjonn=a&trinn=7&sammenstilling=1&fordeling=2


 

o Må barna alltid velge aktivitet selv? Spesielt de yngste trenger å bli fortalt hva de 

skal gjøre 

o Samarbeid mellom TSK og AKS. AKS oppfordres til å benytte seg av 

TSK-aktivitetene mellom 16-17, spesielt yoga og basket som er på skolen. 

SAK 2: Skolevei 

Flere foreldre er bekymret for barnas sikkerhet i Sørligata. Det er stilas på begge sider av gaten 

og det pågår mye riggearbeid med store maskiner, og biler kjører ut og inn. Skolen tar kontakt 

med entreprenør.  

SAK 3: Runde rundt bordet 

Ikke referatført. 

SAK 4: Eventuelt 

● Skolebiblioteket. Det har kommet initiativ fra driftstyret om å søke midler fra 

Sparebankstiftelsen til skolebiblioteket. Skolen har nå ingen ansatt bibliotekar. 

Skolebiblioteket er dårlig utstyrt og det brukes i liten grad. Midlene som kan søkes på 

har tittelen «Arenaer for tilhørighet». FAU har latt seg inspirere av Sinsen skolen som 

har fått 800 000 til å oppdatere skolebiblioteket. Skolen og FAU ønsker sammen å 

etablere en gruppe som kan jobbe sammen om et slikt prosjekt og utarbeide en søknad. 

Tøyenakademiet og Deichmann Tøyen ble nevnt som mulige samarbeidspartnere.  

● Ny assisterende rektor, Maria Lihaug starter 1.april. Hun kommer fra en stilling ved 

Tveita skole. 

● Musikkens dag. I forbindelse med avduking av orkestergata 28.april vil det bli 

musikkinnslag i skolegården og i Kolstadgata. 

● Bruk av nettbrett. Foreldre på 2.trinn opplever at nettbrettet brukes for mye, og noen 

melder at dette går ut over skrive-og leseopplæringen. Førsteklasseforeldre ønsker å 

være i dialog med skolen ledelse om hvordan nettbrettene skal brukes blant de yngste 

elevene. 

 

 

 

 

 

 


