
Refarat FAU-møte 18.01.18

Tilstede: Rektor Terje, Veslemøy 3A, Silje 2C, Trine 1B, Samira 2B, Tine 1C, Fatemeh 5B, 
Bjarte 4A, Burim 4C, Ådne 2A, Hanh Nha 1A (referent)

Sak 1: Info fra skolen

Et foreløpig budsjett leveres i morgen. Grunnen til at det er foreløpig, er at det ikke er 
ferdigbehandlet i byrådet. Samlet får skolen tildelt mer enn i fjor. Samtidig har vi dratt med 
oss et underskudd fra i fjor som vi må ta igjen i år. Skolen har søkt om å få fordelt dette 
over to budsjettår.
Skolen mener også at vi har krav på mye mer etter sosiodemografisk tildeling. 

Neste år får vi to ekstra klasser. Fra august blir det fire parallellklasser på 
andreklassetrinnet og to på sjuendetrinnet. Muligens blir det sammenslåing av tre klasser 
til to på fjerdetrinnet.

IT-satsning: Alle elever på 1. og 5.trinn skal få ipad. Lærerne skal få opplæring. En plan for 
dette er snart på plass og vil presenteres for FAU senere.

Sak 2: Organisering av gjenglemte klær

Anja sendte et forslag til innkjøp i fjor høst, ingenting er blitt kjøpt inn enda. Veslemøy 
følger opp med Terje, ringer Anja og hører hva som er siste nytt. Vi tar en runde  med 
rydding på neste FAU-møte 26. februar. Planen er at hyller og kasser da er på plass.

Når systemet for gjenglemte klær er på plass sendes informasjon ut til alle foreldre. Vi 
arrangerer klesmarked med de resterende fine klærne etter at foreldre har fått sjansen til å 
hente sine gjenglemte klær.

Sak 3: Status skolegården og stenging av Kolstadgata

Utvidelsen i rektorhagen fungerer fint. Bordtennisbordet er i bruk, og det akes på området.
Paradis i skolegården er enda ikke på plass, leverandøren venter nå til det er plussgrader.
Belysning på veggmaleriet er ikke prioritert, vi maser.
Lys i ballbingen skal på plass snart.

Nå gjøres kun små tiltak i skolegården, i påvente om det blir større endringer om 
Kolstadgata stenges. Dette for å ikke bruke penger på noe som om kort tid eventuelt 
fjernes.

Se på muligheten for å søke midler i Sparebankstiftelsen til småprosjekt. Trine følger opp.

Forrige mandag var Bjarte, Veslemøy og Terje på befaring med Ragnhild Batseba 
Skaugen fra Bymiljøetaten. Midlertidige tiltak skal på plass til skolestart august 2018. Vi 
meldte inn våre tre prioriterte forslag: flytte bussruta, flytte taxi-holdeplassen og 
trafikksikrende tiltak. Om dette er på plass kan gata stenges midlertidig. Videre oppfølging: 
Ragnhild Batseba skal hyre inn noen for å tenke kreativt til et forprosjekt. Bjarte følger opp.



Sak 4: Eventuelt

Ådne orienterte om turplassen i skogen på Ola Narr som nå endelig (etter to år) er 
godkjent og blir finansiert av Sparebankstiftelsen. Lala Tøyen (arkitekt) er med på å skape 
turplassen, de skal sparre med Bymiljøetaten for utforming.

Tagging på skolens fasade. FAU ønskes at det males over, Ådne følger opp med Terje.

Informasjon. FAU ønsker at relevant info gjøres tilgjengelig på Its-learning (ukeplaner 
mm.). Alle FAU-representanter logger seg inn og ser hva som er der, og tar evt. kontakt 
med lærer og etterspør om noe mangler.

Tillegg fra rektor:
Det er viktig at foreldrene tar opp saker med en gang de blir oppmerksomme på saken.
Fau må ikke brukes til en oppsamling av småklager.
Dersom ikke kontaktlærer kan gi et tilfredsstillende svar, tas kontakt med følgende:

For trinn 1 og 2 pluss AKS: Inspektør Øyvind Gjermshus 
<Oyvind.Gjermshus@ude.oslo.kommune.no>; 

For trinn 3 og 4 Inspektør June Evensen <June.Evensen@ude.oslo.kommune.no>; 

For trinn 5,6 og 7: Assisterende rektor Hilmar Flatabø 
<Hilmar.Flatabo@ude.oslo.kommune.no>; 

Sosiallærer Sumita Paul Sumita.Paul@ude.oslo.kommune.no

Assisterende rektor Hilmar Flatabø vil ha pappaperm fra 5.februar tom 23.april.
I han fravær henvend dere til Terje:  terje.andersen@ude.oslo.kommune.no

FAU ønsker at relevant informasjon som ukeplaner mm. gjøres tilgjengelig på 
skoleplattformen ”Its-learning”. Alle foreldre oppfordres til å logge seg inn og se hva som er 
der, og evt. ta kontakt med lærer og etterspørre om noe mangler. Innlogging øverst til 
høyre fra https://toyen.osloskolen.no (klikk ”Logg inn” og ”Foresatte”): 
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