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Rektor Hilmar Flatabø informerer om hvordan det går på 
skolen
Rutinene på morgenen går bra. Elevene stiller godt opp, og særlig 
1. klassingene er eksemplariske! Som en kompensasjon for at 
foreldre ikke slipper inn i skolen forsøker vi å informere mer, og så 
godt som mulig. Smittevernreglene som utdanningsetaten gir styrer 
mye av hverdagen i drift av skolen. 
 
Foreldremøter
Foreldrene mener fysiske møter fungerer bedre og lettere lar seg 
gjennomføre, men smittevernreglene sier at de fleste møter skal 
foregå digitalt, unntatt 1. og 7. klasse. 
 
Rydding av klær
Skolens personale kommer til å bruke mer tid på rydding. Rektor 
skal se på muligheten på om foreldre kan slippes inn én gang i uka 
slik at de kan se over barnas klær. 
 
Paragraf 9A
Sterkt fokus på paragraf 9A: elevers rett til et godt opplæringsmiljø.
Rutiner og oppfølging skal justeres og bli tydeligere slik at dette 
gjennomføres. 
 
 
iPad
 
Innspill fra foreldre om iPad:
Erfaringen av nettbrett-bruk er blandet. iPaden skaper mye 
konsentrasjonsproblemer. Det faglige innholdet er krevende å bruke 
om det er scannede dokumenter, og det har vært vanskelig å finne 
frem til oppgaver. Foreldre ønsker ikke at iPad brukes som 
belønning i skoletiden. Når det gjelder opplæring i skriving er det 
viktig med trening av finmotorikk. Vi kjenner ikke langtidsvirkningen 
av skjermlesing, og er skeptiske til at nettbrettet skal ta over lese og 



skriveopplæringen. iPad-bruk bør optimaliseres slik at det ikke 
forsteker ulikheter.
 
Tøyens FAU var positive for noen år siden med å innføre iPad fordi 
vi ikke ønsket å være bakpå sammenlignet med andre skoler. Av 
positive erfaringer nevnes kontakt med medelever via video, trening 
i sosial dynamikk og kunne inkludere barn som ellers ikke er så 
sosiale. Nettbrettet fungerer godt til å lage digitale presentasjoner.
 
Foreldre ønsker et Sånn bruker vi nettbrett på Tøyen skole-
dokument. 

 
 
Rektors tilbakemelding om iPad:
Skolen har absolutt fokus på dette som et læringsverktøy, og en 
bevisstgjøring av nettvett. Lesetekster forstår vi at er best på papir. 
Men vi har absolutt litt å gå på når det gjelder å utvikle gode 
læringsmetoder på nettbrett. Videomøter kan også være et 
supplement til undervisningen, om noen elever er hjemme grunnet 
sykdom. Eller at læringspartnere kan gjøre lekser sammen via 
Teams (videosamtale).  Annen bruk er f.eks. å produsere podcast.  
Læring, elevaktiviteter, og variasjon er det aller viktigste. Showbie 
brukes som læringsverktøy, og nettbrettet skal være 
læringsstøttende. Språkopplæring var i sin tid hovedmotivasjonen 
for å innføre nettbrett, blant annet til opplesning av tekst. Noen 
foreldre er skeptiske til at nettbrettet tas med hjem, men rektor 
mener at må forvente at barna tar nettbrettet med hjem på samme 
måte som lærebøker.
 
Digitale lisenser: 

• Multismart øving - matematikk (Gyldendal)
• Skolen (Capellen Damm) - (Salaby fases ut)

 
 
Lekser på iPad
Rektor styrer hvorvidt lekser gis på ark eller via Showbie. 
Alle lekser skal sendes via Portalen slik at ukeplan og lekser kan 
leses av foreldre, og ikke bare av elevene. Han er enig at nettbrett 



skal brukes med skjønn, og f.eks. 2. klasse nok sikkert vil få 
arbeidsoppgaver på papir. 
 
Innkjøp av lærebøker kontra iPad:
Det kjøpes foreløpig ikke inn nye lærebøker tilpasset ny læreplan. 
Rektor venter til nye lærebøker er ferdigprodusert før dette tas til 
vurdering. Vi må også være vårt ansvar bevist når det gjelder digital 
opplæring med tanke på fremtidens arbeidsplasser. Ved behov 
hjelper vi også foreldre i bruk av det digitale i skole. 
 
Rektor vil presentere en oppsummering og strategi for bruk av 
nettbrett-bruk til et av de neste FAU-møtene. 
 
Svømming
Tøyen har fått to tider tildelt i det kommunale svømmebassenget, 
og ett tidspunkt er på morgenen. Det er ikke lov å bruke t-banen i 
rushtiden. Rektor forsøker derfor å finne en løsning, f.eks. leie buss 
eller bytte tider. Per i dag er det vanskelig å gjennomføre 
svømmeundervisning. Forslag fra FAU: høre med sporveien om de 
kan stille med ekstrabusser, eller om Utdanningsetaten stille med 
transport for å sikre svømmeopplæringen. Hør med TSK om de kan 
hjelpe til. Flere foreldre påpeker svømming er livsviktig opplæring. 
Rektor mener det kan hjelpe at foreldre presser på 
utdanningsetaten angående svømmeopplæring. 
 
Annet
Hjemmesidene oppdateres og tas hånd om av Maria. 
Fotografering: uke 39. Informasjon gis i god tid.
 
Hjertesone.
Hva er hjertesone?
En trafikksikker sone, i samarbeid med Trygg Trafikk. Innen 2023 
skal alle Osloskolene være med på dette. FAU jobbet lenge for at 
Tøyen skole skal få en hjertesone. Trygg skolevei er viktig for 
nærmiljøet. Elevmedvirkning: elevrådet skal være med å finne 
utfordrende soner. Foreldre skal også være med å komme med 
innspill via en spørreundersøkelse. Undervisningsopplegg skal 
også knyttes til dette. 
 
Skolegårdsutvidelsen



Gata utenfor skolegården er satt på vent. Dette er nå til behandling 
hos plan og bygningsetaten. Det kan fort ta to år. En av planene er 
å flytte ballbingen opp mot veggen på motsatt side, og det skal 
blant annet bygges en scene. Ana, som jobber i PBE, kommer med 
en juridisk gladnyhet: Enhet for sosial infrastruktur i PBE har tatt 
over saken i stedet for at det er en veisak. Det er viktig at vi følger 
opp det juridiske underveis, slik at det juridiske ikke overstyrer 
byggeplanene.
 
Orkestergata
Byverkstedet er leid inn til å tegne Orkestergata, og gjennomføre 
montering av den midlertidige dekorasjonen med 
orkesterinstrumenter. 
 
Skolebibliotek
Vi har fått 1.6 millioner til nytt skolebibliotek!
Treårsplan: nytt klarinettrom, nytt bibliotek, ny møblering, nye midler 
til en deltid bibliotekarresurs. 
 
Eventuelt
 
årets TV-aksjon: WWF - rydde plast i havet. 
I år blir det spesielt fordi vi ikke kan gå rundt med bøsse. 
Klassen eller et trinn kan skaffe seg en digital bøsse. 
Sjekk blimed.no, eller ta kontakt med Åse eller Ajan i FAU. 
Salaby har godt undervisningsmateriell om plast i havet. 
 
Bursdagsfeiring
Forslag på å kun gi kort i stedet for gaver. 
 
Smittevern
Husk smittevern ved levering og henting. 

http://blimed.no/

