
Referat fra FAU-møte 14.02.2019 
 
Tilstede: Tone (1B), Doralda (1D), Hanh Nha (2A, nestleder og referent), Trine (2B), Tine 
(2C), Yulia (2D), Silje (3B), Veslemøy (4A, leder), Adraa (5B), Rhizlane (6B), Attia (7B) og 
rektor Terje 
 
 
Sak 1: Runde rundt bordet 
Alle fortalte litt om hvordan det går i sin klasse.  
 
 
Sak 2: Informasjon fra skolen 
Rektor orienterte og svarte på spørsmål. 

• Det er laget et opplegg for elevene for morsmålsdagen 28. februar. 
• Ny ordning for vaktmester i Osloskolen trer snart i kraft, og skolen har nå ansatt 

personen som allerede gjør disse oppgavene i en 100 % stilling. 
• Forslag til ordensreglement ble diskutert. Når disse trer i kraft blir de lagt ut på 

skolens hjemmeside, hengt opp på oppslagstavla nederst i trappa, og det sendes ut 
info til alle via skolemelding. 

• Vi har ikke kommet noen vei med å få midler fra bydelen til at skolen kan ansette en 
miljøarbeider. 

 
 
Sak 3: Tøyenravnene 
Veslemøy informerte om arbeidet med å få i gang Tøyenravnene igjen. Nina Bahar, leder av 
frivillighetssentralen på Tøyen, melder at de ikke har mulighet til å koordinere Tøyenravnene, 
men at de inviterer til et åpent informasjonsmøte 26. februar. Vi diskuterte om 
Tøyeninitiativet kan ta ansvar for ravningen, og om hvordan vi i FAU kan spre info og bidra til 
rekruttering i hver våre klasser. Vi håper mange vil bli medlem av Tøyenravnenes gruppe på 
Facebook: https://www.facebook.com/groups/toyenravnene/. 
 
Tøyenravnene går en runde i nabolaget fredager og lørdager, fra kl. 19-22. Tre personer tar 
runden sammen, og en styrer selv hvor ofte eller sjelden en har mulighet til å ravne. 
 
 
Sak 4: Innspill fra FAU til aktiviteter på AKS 
Vi ønsker å invitere AKS-leder til å orientere FAU om aktivitetsplanen. Veslemøy og  
Hanh Nha ser over årsplanen til AKS sender en bestilling til Øyvind. 
 
 
Sak 5: Eventuelt 
FAU ønsker at barna ikke ser på TV i matpausen, men at det heller blir en sosial stund med 
prat eller en tid for høytlesning. Veslemøy følger opp med rektor. 


