
Fau-møte, Tøyen skole, 14.09.16 
 
Tilstede: Bjarte, Fatimeh, Siri, Anja, Veslemøy  
 

1. Hilmar Flatabø, nyansatt assisterende rektor, informerte: 
 

 Han fortalte om et samarbeid som er staret med EKT Ekeberg ridesenter. Tre 
elever får dra dit opp hver onsdag. Og 3. klassene skal opp tre ganger i løpet av 
høsten. En miljøarbeider som er ansatt ved skolen er med de opp dit. 
 

 OMK har starta opp igjen. Sissel har regnbuegruppa. De mest utsatt, men der 
blomstrer de. Hun er veldig fornøyd. Utrolig bra prosjekt. Hun har fått 
musikklærere som passer til Tøyen. 
 

 Bydelen har gitt ekstra ressurser. Tøyen har fått miljøarbeider i full post og økt 
stilling til helsesøster. Del av Tøyenløftet. Miljøarbeideren har fokus på 
forsentkomming og elever som ikke kommer til skolen. 
 

 Utekontakten, Maria, er også her fra 10-14 på tirsdag, onsdag og torsdag. Hun 
jobber med de eldste elevene som de også treffer på kveldstid. Hun skal starte 
bl.a jentegruppe. 
 

 Teknisk museum gir gratis inngang til elevene i skoletiden. 
 

 En del av Tøyenløftet skulle være at barn fikk halv pris på Tøyenbadet. Hvordan 
kan elevene bevise at de går på Tøyen skole? Hva krever badet, hva kan skolen 
sende ut av bevis? 
 

 FRIGO kan ta med barna på turer. De kommer også med tilbud i høstferien til de 
eldste elevene. FRIGO låner ut sportsutstyr/turutstyr gratis til foreldre. 
 

 Trivselslederprogrammet. Eldre elever skal ha organiserte aktiviteter i 
friminuttene. De skal ha gått på lekekurs og aktivisere de andre elevene. Lærerne 
skal også kurses i de lekene. 
 

 Eventyrsalen er snart ferdig. Den har blitt renovert. Belegget må gjøres noe med. 
Skal være stor åpning av den med ordfører og snorklipping. 
 

 Skolen skal få ekstramidler for helse + mer 1-4.trinn. Ekstra ressurser på lærere 
og veiledere. Samkjøring mellom lærerne på kullet. Generelt om hvordan skape et 
godt læringsmiljø. De har begynt med første klasse og jobber seg oppover på 
trinnene. Planen er å ha en lærer på hvert trinn pluss en til de som kommer uten 
norsk språk. 
 

 Har vært en rolig start på høsten. 
 

 FAU lurer på samarbeid med Biblo Tøyen. Lærere kan booke tid på vanlig 
deichman på torget. Hilmar vet ikke hvor mange som benytter seg av 



biblotilbudet etter skoletid. De skal oppmuntre de eldste elevene om å gå dit. Det 
er våre ungdommer som trenger det. Skolen har også bibliotekar i 50% stilling. 
 

 Trafikkvaktordning. Kan det også komme ved overgangen ved t-banen? Hilmar 
skal sjekke. 
 

 Vi ønsker å flytte 60-bussen og taxiholdeplassen for å sikre skolevei, og som et 
skritt på veien mot en utvidet skolegård. Ruter har svart på brev fra FAU, men vil 
ikke legge om ruta. Vi fortsetter å prøve på andre måter. 
 

 FAU har søkt midler til oppgradering av skolegården – en kunst-og klatrevegg. 
 

 Aktiviteshuset (frivillighetshuset) skal stå klart i desember. Fritidsklubb i 
kjelleren, og mange hjelpetiltak.  

 
 Noen foreldre i 2.klasse meldt inn at de synes det er mye lekser. Dette er trolig 

veldig forskjellig fra klasse til klasse. Noen savner leksehjelp på AKS. Kan man ha 
organisert leksehjelp en eller to ganger i uken? 
 

 Kulturkarusellen har også startet opp igjen for førskolebarna. 
 

2. Klesmarked 
 

 Arrangeres onsdag 12. oktober fra 17-19 i skolegården. Gjenglemte klær som 
ikke er blitt hentet, selges rimelig, sammen med donerte klær. Salg av kaker og 
kaffe. Klær kan levers fram til kl. 18 onsdag. Må være vasket og i god stand. 
 

 Vi i FAU klargjør til og gjennomfører markedet på dugnad. 
  

3. 17. mai 
 

 Det kom innspill på at det krever mye av FAU-representantene når vi selv tar 
ansvar for 17. mai-feiringen hvert år. På andre skoler er det vanlig at ett trinn 
hvert år har ansvar for dette. Er det noe vi kunne gjennomført her hos oss? 

 
4. FAU for det kommende skoleåret 

 
 Bjarte vil takke for seg etter et år som leder. Ber andre tenke på om de kan overta 

denne hyggelige oppgaven. 
 

 Fortuun Hassans periode i Driftsstyret går snart ut. Vi trenger en ny representant 
der.  


