
Referat, møte i FAU 26. oktober 2016-10-10 
 
Til stede: Bjarte Breiteig (3a), Veslemøy Blokhus Langvik (2b), Torstein Nodland 
(2a), Silje Førland (1c), Julie Pichard (1a), Marit Edland-Gryt (1b), Noura 
Bournane (7a), Ilhan Ahmed (5b), Fatemeh Wozniak (4b), Karima Aghbal (4a), 
Cathrine Marie Bakke (1d), Sara al-Shumman (5a), Haboon Abdi (3b), Ole 
Pedersen (2c). Ledelsen kunne ikke komme i dag. 
 
 
1. Evaluering klesmarked 
 
 Det var første gang vi arrangerte dette, med formål å resirkulere gjenglemt 

tøy og gi foreldre mulighet til å finne gode, billige klær til barna. Klærne som 
var til overs ble levert til Uff/Fretex. 

 Inntekt 2.232 kr. Går til 17. mai-feiring. 
 Det var noe skuffende oppmøte – men enkelte av de som kom, fant masse 

klær. Det var også nokså krevende forberedelser, med sortering og vask av 
klær. Vi bør være mange som deler på ansvaret hvis vi skal fortsette å 
arrangere dette. 

 Denne gangen tenkte vi arrangementet primært for foreldre med barn på 
skolen. Neste år kan vi tenke med større målgruppe og annonsere bredere – 
sånn at hele nabolaget inviteres. 

 
2. Skolens rutiner for gjenglemte klær 
 
 Vi er mange som sliter med å finne igjen glemte klær – også når de er godt 

merket. Mange av de glemte klærne vi sorterte nå, var også tydelig merket 
med navn. Vi spør oss hvorfor ikke disse er kommet tilbake til elevenes 
plasser? 

 Pga brannfare har ikke skolen tillatelse til å ha gjenglemt-kasser på gangen. 
Det må enten lagres i klasserom eller bak lukkede dører. Et barn kan miste 
klær over hele skolen – det gjør det vanskelig å vite hvor vi skal lete. 

 Vårt forslag: 
o To ansatte går hver uke gjennom det som har samlet seg opp av 

gjenglemt i løpet av en uke, og får de merkede plaggene tilbake til 
elevplassene. 

o Hver lærer/aksansatt må hver gang et rom forlates se etter og evt ta 
med seg gjenglemte klær – prøve å få disse tilbake til elev, og hvis 
umerket, legge i gjenglemtkasse. 

 
3. Mye biltrafikk rundt skolen 
 
 Mange biler står på tomgang eller forbudt parkert rundt skolegården. Dette 

er til stor sjenanse for andre elever og foreldre, og det legger beslag på viktig 
areal for barna. Mye av denne kjøringen er tilknyttet kveldsaktiviteter, som 
f.eks. den polske skolen som leier Tøyen skoles lokaler. 

 Fatemeh ber rektor på den polske skolen gi beskjed videre til brukerne om 
at denne kjøringen/parkeringen er uønsket. 



 Kan også beskjed sendes fra rektor Terje ut til foreldre ved Tøyen skole at 
parkering må skje på P-plasser ved Kiwi, og be om at bilfrakt av barna 
minimeres. Det bør være lett å komme seg til og fra skolen med offentlig 
transport for de som ikke har mulighet til fots. 

 Ved utvidelse av skolegården bør vi markere tydelig en drop-zone, og sperre 
for all annen biltrafikk. 

 Sexesgate er plaget med uønsket kjøring av bilister som vil ta snarvei i 
rushtidskøen. En pappa har varslet politiet om dette, og de forsikrer at de vil 
se snarlig på saken. 

 Vi ønsker at flere av gatene rundt skolen gjøres bilfrie. 
 
4. Ønsket utvidelse og opprustning av skolegården 
 
 Fredag 4. november: møte med ordfører og representanter for andre 

byrådsavdelinger om utvidet og opprustet skolegård. Mulighet for å ta 
området rundt rektorboligen i bruk? Denne saken har fått blest nå, og vi har 
tro på at vi snart vil se resultater. 

 Karianne har søkt og fått økonomiske midler til snarlige tiltak i skolegården. 
Cathrine har kontakter innenfor graffitimiljøet som kan bidra. 

 Støynivå i skolegården – hva kan gjøres? Lyddempende materialer. 
 Borettslaget Sørligata 40/44/46 har planer om veggmaleri vendt mot 

skolegården. 
 
5. Trappeløpene inne på skolen 
 
 Flere opplever trappene utrygge i forhold til fall. Bør de sikres bedre med 

nett e.l.? 
 Trappa er også glatt. Mulighet for friksjonsmateriale ytterst på hvert trinn? 
 Støynivå i trappene. Mulighet for dekorative veggtepper som demper støyen 

noe? 
 
6. Valg 
 
 Veslemøy Blokhus Langvik – leder 
 Bjarte Breiteig – nestleder/sekretær 
 Anja Joramo – kasserer 
 
7. Status FAU 
 
 Økonomi. Vi har i dag 4.492 i kassa. 
 I tillegg har vi fått innvilget 7.000 fra områdeløftet til skolegård. 
 Vi har også fått innvilget 160.000 fra områdeløftet til ny klatrevegg i 

skolegården. 
 
8. Hva vil vi jobbe videre med i FAU i skoleåret som kommer? 
 
 17. mai, julegrantenning, klesmarked. 



 Når passer det for skolen å arrangere julegrantenning i år? Veslemøy 
sjekker. 

 Bør klesmarkedet utvides til et større loppemarked/byttemarked? 
 I fjor arrangerte noen av trinnene foreldretreff. Litt variert hvor vellykket det 

var – noen fikk godt oppmøte og fine diskusjoner om oppdragelse e.l., mens 
det hos andre var dårlig oppmøte. Representantene på hvert trinn prater 
sammen og tar ansvar for dette. 

 Vi snakket om ulike ordninger for servering av varmmat i kantina, f.eks. 
kveldstid. Tidligere har det vært frokostservering på skoen. Skolen har neppe 
kapasitet til å ta seg av dette. Kunne vi foreldre hatt et sånt tilbud på dugnad? 
Kunne vi ha fått hjelp av de som trenger praksis gjennom NAV? Hvem kan 
organisere? Kunne vi gjort en prøverunde? Cathrine sjekker med skolen og 
NAV om dette er mulig. Evt en matlagingsgruppe for de litt større jentene. I 
det nye aktivitetshuset kommer det et felleskjøkken – kan hende blir dette 
behovet stillet der? Åpner i januar. 

 Går det an å ha kjøleskap og kanskje også en mikrobølgeovn i hvert 
klasserom, som gjør at barna kan ha med annen mat enn brødmat? Kan evt 
foreldrene for hver klasse gå sammen og spleise på dette? Vi spiller inn til 
rektor og hører om dette er mulig. 

 Ole informerte om Tøyen boligkonferanse. Ser på løsninger for å hjelpe folk 
til å bli boende på Tøyen, selv om leieprisene nå stiger kraftig. 

 Nye boliger planlagt i Kolstadgata. Hagegata 27 ute til høring nå. Ole skriver 
uttalelse på vegne av FAU. 

 Neste møte planlagt onsdag 30. november 17-19. 
 
Takk for godt oppmøte! Flott å se at FAU får så bra etterfylling fra de nye 
førsteklassene.   
 
 


