
Møte i FAU, 30. april 2018 
 
Til stede: 
Hanh Nha (nestleder), Karima, Kristianne, Bjarte (referent), Hussein, Tine, Trine, 
Ådne, Samira, Fatemeh, Carina, Burim 
 
1. Runde rundt bordet. 

o Rapportene fra de enkelte klassene er positive. Flere har gjennomført 
vennegrupper, bursdager, turer. 

o En forelder fortalte om hvordan lærer og foreldre i samarbeid har 
snudd en negativ utvikling i en klasse. Foreldrene vekslet på å besøke 
klassen i skoletida for å holde en aktivitet, fortelle et eventyr e.l. – 
dette for å få en tettere dialog mellom hjem og skole, og synliggjøre 
foreldreengasjementet. 

o Det ble bemerket at informasjonsflyten fra skolen kan bli bedre. 
o Det ble etterlyst informasjon når PPT er inne i klassen, men dette 

informeres ikke om når de er inne for å arbeide med enkeltelever. 
o En klasse har gjennomført lesebingo i ferien med stor suksess. 

 
2. Voksne som får leie gymsalen til trening på ettermiddagstid. Dette opptar tid 

som barn kunne brukt. I følge rektor er det en regel på dette, at barn 
prioriteres fram til i alle fall 19:00. Han lover å se på dette på nytt. 

 
3. Rektor orienterte. 

o Skolens økonomi er alltid presset, men to nye dyktige lærerkandidater 
er ansatt nå. 

o Mobbeombudet er invitert til samtale med rektor, og stiller gjerne på 
et felles møte med FAU, for å snakke om hvordan vi jobber med å 
forebygge mobbing. 

o Ola Narr. Vi er i ferd med å etablere et nytt flott tursted, og det har 
vært svært positive erfaringer med dette. Men et alvorlig uhell med en 
elev som skled ned en skrent nå på fredag, gjør at rektor må spørre 
oss om vi fortsatt er enig i turer som dette er forsvarlige. Stor støtte i 
FAU for at turstedet er et flott tiltak, som vi vil oppfordre klassene å 
dra på tur til, også etter dette – så lenge det er fokus på forsiktighet. 

 
4. Carina informerte om det nyoppstartede Skolemiljøutvalget, som skal 

arbeide med det sosiale og fysiske miljøet på skolen. Det har vært to møter til 
nå. Rektor og tre foreldrerepresentanter. Det skal også inn flere – en 
politiker, elevrådsrepresentant, og ansatterepresentant. 

 
5. Sissel Larsen, som leder kulturskolens musikkprogram på Tøyen informerte. 

o Det å spille musikk har blitt mer og mer populært på Tøyen skole, og 
de voksne stiller mer og mer opp på konsertene. Nå er det lang 
venteliste av barn som ønsker musikkundervisning på 
ettermiddagstid. 

o Vil etablere Tøyen orkester, som foregår utenfor skoletiden, der også 
voksne kan være med. En møteplass for barn, ungdom og voksne. 



Trenger flere instrumenter. Kan FAU og orkesteret søke 
sparebankmidler sammen? 

o Trenger representanter til å sitte i styret for Tøyen orkester. 
Kristianne Backe Sager og Samira Mohamoud meldte seg umiddelbart! 

 
6. Workshop – sånn gjør vi det på Tøyen. Vi utarbeider et dokument der vi 

samler info med tips og rutiner for FAU-arbeid og foreldre-engasjement. 


