
FAU-møte 
Tirsdag 5. september, 2017 
 
Til stede: 
Anja Joramo (3d), Haboon Abdi (4b), Marit Edland-Gryt (2b), Veslemøy Blokhus 
Langvik (3b), Silje Førland (2c), Ole Pedersen (3c), Bjarte Breiteig (4a), Karima 
Aghbal (5a) 
 
 
1. Info fra ledelsen 

 
• Vi har fått 86 elever i første klasse. Disse er i dag fordelt på fire klasser, med 

litt over 20 elever i hver. Vi går ut med store klasser, vet av erfaring at de blir 
gradvis mindre, for det er høy mobilitet i området.  

• Totalt går det i dag 386 elever på skolen. Vi har budsjettert med 370. Skolen 
får støtte for det elevtallet som er registrert per 1. oktober. Skolen får da kr. 
50.000 per elev. Skolen har et økonomisk underskudd fra tidligere, som vi 
inntil videre har fått utsettelse for å hente inn. Vi erfarer at vi har mange 
elever som krever mer enn vanlige ressurser, selv om de ikke er innunder 
noen av de katekoriene som medfører ekstra ressurser utenfra. Derfor 
trenger Tøyen skole mer penger, større ressurser. 

• Førsteklasser får ikke mottaksplass, slik eldre elever før, derfor kommer det 
flere elever til førsteklasse som ikke kan språket. 

• Skolen jobber hardt for å knytte til seg gode lærerressurser, men opplever 
også at det er utfordrende å finne erfarne lærere som kan stå løpet. 

• Foreldremøter kommer fortløpende nå. Alle trinn skal ha foreldremøter. 
• En sykemelding i helsetjenesten på skolen. Derfor har vi per i dag kun en 

helseperson i 50% stilling. Dette skal bli 100%. 
• Miljøarbeideren som er støttet av områdeløftet, er redusert til 50% og skal ha 

sine resterende 50% utenfor skolen. Miljøarbeideren har ansvar for 
trivselsledersystemet, der eldre elever veileder de yngre i lek og trivsel i 
friminuttene.  

• De utrolige årene. Lærerne kurses i relasjonsdannelse, konfliktløsning etc.  
• Vi vil opprette et skolemiljø-utvalg på skolen. Trenger kandidater til dette. Vi 

vil prøve å få foreldrerepresentanter til dette på foreldremøtene. 
• Rektor og lærere får ros for sin hyggelige tilstedeværelse i skolegården om 

morgenen – det er blitt lagt merke til av flere! Vi opplever at det er god 
stemning rundt skolen. 

 
2. Rektorboligen 

 
• Tidligere utredet om den kan brukes til skoleformål, men den er konstruert 

som en bolig og er derfor dyr å omgjøre til andre formål, med tanke på krav 
til handicap-toalett etc. 

• Et forslag om at en familie kunne bodd her rimelig, mot å ha et sosialt ansvar 
for skolen, fungere som oppsynsvakt utenfor skoletid, støtte for elever etc. 

• Vi har tatt dette opp gjennom Tøyenrådet, og bedt programkontoret om å ta 
dette opp med Undervisningsbygg. 



• Vi finner hvem som er politisk ansvarlig for dette, og inviterer til møte! Ole og 
Bjarte tar tak i dette. 

 
3. Gjenglemte klær 

 
• Et rom i dag der det er mulig å finne fram. 
• Vi vil lage klesmarked snart – kan vi da sette i stand dette rommet? 

 
4. Låneskap 

 
• Kunne vi hatt et låne-skap, der de som ikke har tilstrekkelig bekledning kan 

låne noe? Kunne f.eks. stått utenfor helsesøster. Krever litt organisering. 
• Vi opplever at noen barn ikke vil ut i friminutt fordi de ikke er godt nok kledd, 

eller at turer blir avlyst av samme grunn. 
 
5. Klesbyttemarked 

 
• Vi utsetter dette en måneds tid, for å få med oss ressursene fra nyvalgte FAU-

rep. fra førsteklassene. 
• Gjenglemt-rommet er i dag umulig å finne fram i. Før vi lager klesmarked, må 

dette settes noe i stand så foreldre får sjansen til å finne sine barns 
gjenglemte klær. Anja tar på seg ansvar for dette. 

• Bjarte hører med Oda Berby, om vi kan ha klesmarkedet i sammenheng med 
Tøyen bazaar. 

• Tøyentid – et nytt prosjekt for å bytte tjenester. Ole ser på muligheten for å 
prøve ut dette i sammenheng med klesmarkedet. 

 
6. Skolegården 
 
• Vi var skuffet etter løftene vi fikk i vår, da vi så hvor lite som hadde skjedd i 

løpet av sommeren. FAU fikk selv opp det flotte veggmaleriet på rekordtid! 
Etter klage til ordføreren, ble det fart i sakene. Nå bearbeides hagen rundt 
rektorboligen til et flott område barna kan ta i bruk. Det blir sjakkbord, et lite 
klatrestativ, bordtennisbord, benker og blomster og stier. Vi tror dette 
kommer til å bli riktig fint. 

• Vi venter likevel ennå på en større oppgradering av skolegården. Bjørg fra 
ASA kommer for å høre våre meninger om skolegården. Vi spør om hun kan 
komme til neste FAU-møte 9. oktober. Vi ser også på muligheten for å invitere 
flere til møtet for å legge press på saken om Kolstadgata: folk fra 
Bymiljøetaten, Lan Nguyen Berg, Marianne Borgen. 
  

7. 17. mai 
 
• Vi utpeker 3. trinn til ansvarlige for 17. mai-feiring, og lar dette bli en 

tradisjon. FAU-rep på 3. trinn tar ansvar for å få oppnevnt en komité på 
foreldremøtet nå. 

• Vi søker aktivitetsmidler i år som i fjor. Anja tar ansvar for dette. 
 
8. Benjamin-prisen 



 
• Skoler kan søke om å motta denne prisen, på bakgrunn av arbeidet vi gjør her 

for å motvirke rasisme. 
• Silje tar dette opp med rektor. 
 
9. TV-aksjonen 
 
• 22. oktober er det TV-aksjon. 
• Kan vi få et bøsseutleveringssted på Tøyen? Det gjør det lettere for de fra 

Tøyen som vil gå med bøsser. 
• Vi har også hatt et initiativ fra Tonje og Ayan, om skolen kan gjøre noe ut av 

TV-aksjonen. 
 
10. Skolens/FAUs rolle etter krisehendelser 

 
• Det var nylig en voldshendelse i skolens nærmiljø, en kvinne som ble 

knivstukket. Det bor mange barn i nabolaget. Hva er skolens ansvar overfor 
barn som kan ha vært vitner til dette? Rektor sier kriseteamet er orientert 
om disse hendelsene. Vi hører gjerne mer om hvordan dette kriseteamet 
arbeider, og om det er ting vi som foreldre kan gjøre. 


