
Tøyen skole - Foreldrerådets arbeidsutvalg 

Referat FAU møte 08.02.22 

  

AGENDA 

17.00-17.05 Velkommen og kort om møtene framover ved Nina 

17.05-17.20 Rektors hjørne 

17.20-17.30 Ana informerer om skolegården og hjertesonen 

17.30-17.40 17. mai – økonomi og status 

17.40-17.45 Internkommunikasjon – hvordan kommuniserer dere med klassene deres? 

17.45-17.55 iPad – er det behov for mer kunnskap om hvordan iPad brukes av elevene? Per 

Anders innleder. 

17.55-18.00 Eventuelt 

  

Fysiske møter 

FAU-medlemmer finner det merkelig at det ikke avholdes fysisk møte, og ber om at møtene 

holdes fysisk heretter.  

FAU-leder sier seg selvsagt enig. 

  

Rektors hjørne 

  

Fravær  

Høyt fravær blant lærerne i skolen gjør skolen mer sårbar, men det settes inn vikarer så langt 

det lar seg gjøre.  

  

140-års jubileum 

Marthe Gerhardsen kommer innom. Det skal serveres kake i klasserommene, og det skal 

flagges. Jubileumet er også et tema for tverrfaglig prosjekt på skolen.  

  

Utviklingssamtaler 

Det sendes for tiden ut innkallelse til utviklingssamtaler. Disse samtalene gjennomføres 

normalt innenfor vanlig arbeidstid.  

  

Ny inspektør for 1. trinn er ansatt. 

  



Biblioteket går sin gang. Kjempeinnsats hos foreldrene! 

  

17.mai: 

Det blir normal 17. maifeiring på skolen! 

  

  

Ana informerer om skolegården og hjertesonen: 

Ana har hatt møte med plan og bygg, men de syntes det var vanskelig å selv lage en ny plan 

for skolegården. Derfor har Ana egenhendig laget de dokumentene de trenger. FAU er 

imponert over arbeidet og løsningene som hun presenteres!  

  

De har ikke tatt kontakt med Ana i etterkant, men det diskuteres midlertidig tiltak med 

beplantning ("Oslotrær") som vi håper kan bli en del av den permanente løsningen for 

skolegården.  

  

Når det gjelder gravearbeidet i Jens Bjelkesgate har vi gitt tilbakemeldinger på løsningene 

som er planlag. Særlig trafikkkrysset i Jens Bjelkes gate og Borggata må vi få gi innspill på. 

Vi satser på at vi får bred støtte i Byutviklingskomiteen! 

  

  

17. mai – økonomi og status 

Det er godt med penger, og vi fikk også penger i fjor som kan brukes i år i stedet. 

Bymiljøetaten har sagt nei til lokalt barnetog grunnet avsperring av gater.  

  

3. klasse har ansvar:  

Sigurd kan være behjelpelig med hvordan gjennomføre 17. mai. Veslemøy mener vi bør 

planlegge for at det blir et arrangement i skolegården. Oppgaver og ansvarsområder fordeles 

mellom foreldrene i klassene.  

  

Nina utsetter saken "Internkommunikasjon – hvordan kommuniserer dere med klassene 

deres?". 

  

  

iPad-bruk 

Per Anders foreslår at en arbeidsgruppe via FAU kan hjelpe til med rettningslinjer på hvordan 

brettene brukes, hva de fungerer til og hva de ikke fungerer så godt til. 

  



Per Anders forteller at nettbrettene både er underholdningsmaskiner i tillegg til 

læringsverktøy. Både spill, videoer og annet skaper distraksjoner. Elevene får også 

underholdning som belønning. Det er heller ikke lett å følge opp læringsprogresjonen fordi alt 

er lukket inn i apper. Heller ikke lesing på skjerm er pedagogisk forsvarlig mener han. 

Forskning viser at leseferdighetene til barn er i fritt fall; f.eks. det å kunne lese langtekster og 

komplekse tekster. Og når iPaden blir med hjem undergraver det foreldres behov for å styre 

skjermtiden til ungene. Leksene de får kunne i stor grad vært gjort på papir; og ipadene 

kunne da vært lagt igjen på skolen.  

  

Hvordan ser han for seg å hente inn informasjon? 

FAU-representene kan distribuere ut 5-6 spørsmål via FAU til de ulike klassene. De kunne 

vært fint å høre hvordan ipadbruken påvirker læringen til de svakeste elevene.  

  

Tøyenravn 

Arrangerørene foreslår at hver fau-representant kontakter foreldre i klassene de 

representerer for å få flere til å gå tøyenravn. 

  

--- 

Richard Nygård /// 0047 97010809 /// richardnygaard.com 

 

http://richardnygaard.com/

