
FAU-REFERAT 1.12.2021 
  
REKTOR INFORMERER 
Det ble en hyggelig markering for julegrantenning med pepperkakeutdeling og god 
stemning forteller rektor. 
  
Trivselsundersøkelsen viser at det stort sett er god trivsel blant elevene, og i de tilfellene 
det er lavere score blir det fokusarbeid. Elevmedvirkning er svakeste punkt i 
undersøkelsen. Dette kommer derfor som satsingsområde i strategisk plan neste år.  
  
Det skrives og publiseres film på sosiale medier som skaper konflikter, og primært på 
sjuende. Det blir nå et fokus på å reparere sosiale relasjoner som følge av konflikter. Et 
innspill fra foreldrene er lærerne kan lage avtale med foreldrene om at man ikke skal gi 
tilgang til sosiale medier for barna, slik de allerede har gjort på sjette trinn. Rektor sier at 
dette skal vi ta med videre på neste foreldremøte og på lærermøtet. Det finnes også tips 
til foreldre om nettvett; hvordan sperre for nettinnhold etc.  
  
AKS-kjøkkenet oppgraderes til «Industrikjøkken»-nivå for 3,5 million kroner. Dette skal 
tidligst stå klart til påske, senest til høsten. Kjøkkenet skal i første omgang tilby frokost 
for de eldste, men kan også benyttes til f.eks. Bursdagsfester og Halloween.  
  
Elevtallsnedgang: Alle skolene i Oslo har en elevtallsnedgang; ikke bare Tøyen, f.eks. 
både på Vahl og Gamlebyen. 
  
Det har vært mindre fravær hos ansatte i det siste. Dette gjør skolegangen mer stabil og 
dette er selvsagt positivt! 
  
  
SKOLEBIBLIOTEKET 
v/Natasha: prosjektleder og forelder på Tøyen skole.  
Hennes rolle er å koordinere gjennomføring av bygging av biblioteket. 
Undervisningsbygg har nå godkjent ombyggingen. I forrige runde fikk prosjektleder 
avslag pga. hems (brannvern). UBF har nå gitt tillatelse til at de ikke selv er 
prosjektleder. Vegger skal fikses, og gulvet skal byttes ut.  
Det skal da også organiseres foreldredugnad. Gulv skal være på plass innen 1. mars. Og 
29. mars får Hilmar besøk av andre rektorer, og ønsker å vise frem det nye biblioteket 
da. Innspill fra foreldre når det gjelder dugnad: FAU-representanters rolle er like mye å 
finne dugnadsrepresentanter som å selv stille på dugnad, slik at det ikke blir for mye 
arbeid på representantene.  
  
TØYENRAVN 
Det er hyggelig å gå natteravn, og man møter mange takknemlige naboer på veien. Vi 
oppfordrer alle til å melde sin interesse! 
Tenk igjennom hvem som kunne vært med på Tøyenravn og ta kontakt med dem! 
https://www.facebook.com/groups/1519634391633805 
Utekontakten i bydelen vist interesse og har også tatt kontakt med Tøyenravnene. 
Et par ideer: koordinere ruter med Gamlebyen skole og Kampen skole. Involvere rektorer 
i organiseringen eller tips om ruter. 
  
UTVIKLE «SLIK JOBBER VI PÅ TØYEN». 
Forslag til nye punkt: 
Inkludering og legning. Kvinnesyn, grenser.  

https://www.facebook.com/groups/1519634391633805


Opplæring i bruk av skolemelding. 
Hvordan bygge opp en kontaktliste. 
Lekse til neste gang: les «slik gjør vi det på Tøyen» slik at vi får oppdatert dette skrivet.  
  
AKEBAKKEN 
Gladnyhet: akebakken får fjernet lyktestolpene. Byutviklingsutvalget støttet dette 
enstemmig.  
Bydel Grünerløkka var nødt til også godkjenne siden akebakken ligger i denne bydelen. 
Det nytter å engasjere seg! 
  
KOMMUNIKASJON MELLOM FORELDRE 
Vi diskuterte hva som fungerer best; whatsapp, facebook-gruppe, skolemeldings-app 
eller sms. En foreldre forteller at whatsapp fungerer bra fordi mange foreldre bruker 
denne plattformen. Men det krever mye innsats å bygge opp en fullstendig kontaktliste. 
Det finnes ingen felles løsning på dette, og det er opp til hver klasse å finne den beste 
løsningen. Ønske til ledelsen: bruk tid på foreldremøtet til å informere om hvordan skru 
på kontaktinfo slik at man kan nås av andre foreldre. 
  
17. MAI  
Sigurd sender info til 3. klasse-kontakt om hvordan det gjennomføres 17. mai på skolen. 
Erfaringsmessig er det lurt å være tidlig ute når det gjelder å planlegge og gjennomføre 
17. mai. Tidligere år har man godt tog i nabolaget, men man må huske å søke i forveien.  
Det vil nok komme en del restriksjoner også i 2022.  
  
KOLLEKTIV STRAFF? 
På 3. trinn har elevene fortalt om kollektiv avstraffelse f.eks. at de ikke får tur, gå i 
gymsal eller gå til Tøyenhallen hvis noen i klassen ikke oppfører seg. Flere FAU-
representanter har opplevd det samme. Vi ønsker innspill og samarbeid med ledelsen 
om hvordan dette kan håndteres. 
 


