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Rektors hjørne 

Biblioteket er nesten ferdig, og det ble presentert under rektorsamlingen på skolen. De nylig 

ansatt bibliotekar, og begynner for fullt i august. Bibliotekaren skal også jobbe med 

leseopplæringen, samt traumesensitivt arbeid.  

  
Kulturskolen skal deles opp i tre, og rektor frykter for det kan bli endringer for 

musikkundervisningen. Men enn så lenge blir det slik det har vært.  

  
Flyktningmottak 

De skolene som har mottaksklasser tar imot i første omgang, og Tøyen skole har ikke dette. 

Gamlebyen og Kampen har mottaksklasser.  

  
Ansettelsesprosess med kontaktlærere 

Prosessen er i gang, og det er også et mål om at kontaktlærere følger klassene i størst mulig 

grad.  

  
Skolemat 

Rektor er opptatt av at dette blir gjennomført økonomisk stabilt. 

  
17. mai 

Oppstartssted for Tøyens skolebarn er ikke avklart. De tar buss ned til sentrum og tilbake. 

Barna skal øve på å gå i tog fredagen før.  

  
Elevtall 

Elevtallet er stabilt, eller går eventuelt opp; det kommer mange nye førsteklassinger.   

  
Friminuttene 

Organisert lek i friminuttet i større grad enn før; det skaper mer ro i friminuttet, der målet er at 

alle har noe. Det kommer ny matte i ballingen! 

  
Ønske om flere assistenter i klasserommet: 

Mye fravær i pandemi-perioden har skapt lite kontinuitet med assistenter.  

  
  
  



Slik gjør vi det på Tøyen 

FAU har nå gitt tilbakemelding på "Slik gjør vi det på Tøyen"-skrivet. Nina gjør endringer 

basert på FAU-innspill. 

  
Kommunikasjon mellom foreldre 

FAU foreslår å få foreldre til å godkjenne at kontaktinfo i skolemeldings-appen skrus på ved 

skolestart.  

  
Erfaringsmessig gode kanaler: 

Whatsapp er mer en mer vanlig plattform enn fb messenger.  

  
  

Sosiale medier 

Kontaktlærer kan anbefale foreldre om å følge aldersgrenser 

Kontaktlæreren i samtale med foreldre (utviklingssamtaler) foreslår å følge aldersgrenser på 

spill og sosiale medier. Hvis læreren på et trinn kan fortelle betydningen av å holde 

aldersgrensen. Man gir barna flere år med barndom! og de slipper trykket fra sosiale medier.  

  
  

Tøyenravn 

Listene er fremdeles ikke fylt opp. Vi trenger at alle setter seg opp én gang.  

Bør sendes ut via skolemelding. Vi utfordrer alle FAU-foreldre til å verve med seg minst en. 

FAU-medlemmer er usikre på hva Natteravn egentlig innebærer; hvor aktiv skal man gå inn i 

situasjoner? Tidspunktet er litt seint synes flere i FAU. Vi foreslår å endre tidspunktet til f.eks. 

19-21.  

  

  
17. mai – hvordan går planleggingen? 

Arbeidsgruppa har hatt ett møte enn så lenge, og fordelt ansvar. De tar arbeidet videre i de 

enkelte klassene.  

  
Bong-argument: 

Om foreldrene kan kjøpe bonger til barna så kan barna selv håndtere kjøp i kiosken.  

  
Andre forslag: 

Popkornmaskin. 

  
 



Skolegården – orientering ved Ana 

Nina orienterer om de tre forslagene som er ute på høring.  

FAU oppfordrer til å kommentere på Oslo kommunens side.  

Gjennomfart og sykkeltrafikk er et stort problem. 

Det legges opp til et folkemøte rett etter påske.  

  
Regnskogen  

Den kommende regnskogen (!) mellom skolen, REMA og K1 

En byskog (plantekasser med trær i) skal stå utplassert frem til skolegården står ferdig.  

  
Det gamle munchmuseet 

Arbeidet med å fylle Gamle Munch basert på nabolagsbehov er i gang. 
Det er satt i gang en medvirkningsprosess, og Ana stilte som representant for oss. KIGO, 
Tøyeninitiativet, FAU med mer, var på møtet. De ønsker et nabolagsdrevet hus. Oslo 
arkitekturbienale har nabolag som tema. Tøyen skal være nabolag-case. 
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