
Referat fra FAU-møte 18.03.2019 
 
Tilstede: Sigurd (1B, nestleder), Tone (1B), Najib (1C), Hanh Nha (2A, nestleder og 
referent), Sofie (2B), Sumaya (2C), Yulia (2D), Ådne (3A), Carina (3B), Åse (3B), Anisa (5B) 
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 kort om hva som skjer på skolen for tiden og svarte på spørsmål. 
Onsdag 20. mars arrangerer Oslo Kommune Foreldreutvalg (Oslo KFU) 
Foreldrekonferansen 2019 på Helsfyr. Tøyen skole og Tøyen sportsklubb er invitert til å 
innlede, og skal snakke om geriljapedagogikk, omdømmebygging og samarbeid. Terje 
etterspurte innspill fra FAU på hva som skaper foreldreengasjement og hva som gjør at vi er 
fornøyd med skolen. 
 
Sak 3: Matpauser og TV 
FAU lar avvikling av matpause være opp til lærerne på hvert trinn. Vi ønsker at matpausen 
blir en sosial stund med prat eller en tid for høytlesning, og om elevene skal se på skjerm at 
det er gjennomtenkt hva som settes på. Terje følger opp. 
 
Sak 4: Skolemat 
Diskusjon om fordeler og eventuelle ulemper med innføring av skolemat. En gruppe under 
Tøyeninitiativet jobber for skolemat. Vi følger opp denne saken på neste FAU-møte. 
 
Sak 5: Ja til Østkanten 
Åse informerte om hvordan Tøyeninitiativet arbeider for grasrotmobilisering fram mot valget 
til høsten, og vil involvere foresatte i å utarbeide en kravliste for å lage velgerguide. 
 
Sak 6: Aktivering av Tufoen i Tøyenskogen 
FAU og ornitolog Trygve Danboldt Øygard inviterer i første omgang åtte klasser til 
fuglemerking mm. i Tøyenskogen. Dette fine tilbud finansieres av midlene fra 
Sparebankstiftelsen. Vi håper skogen brukes mer og mer i takt med at knoppene spretter. 
Innspill og initiativ til videre aktivering av Tufoen ønskes velkommen, vi diskuterte bla. å 
kontakte Norsk Botanisk Forening. 
 
Sak 7: Orkesteret 
Utsatt til neste møte. 
 
Sak 8: Tøyenravnene 
Sofie informerte kort. Tøyenravnene går en runde i nabolaget fredager 20-23. Tre personer 
tar runden sammen, og en styrer selv hvor ofte eller sjelden en har mulighet til å ravne. For å 
bli med, er det bare å skrive seg opp på listen her:  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VUCIGfeu8YTtlYeS3Nl8EuHTdyhk59fkQcLssNPo
7Os/edit?fbclid=IwAR1UPzOEZhWRZVGnRKwtdjkacQ37KkdRhQbdOLVfaFRW49hO5AGQ
QMvTlHs#gid=0. Skjemaet ligger også på Tøyenravnenes gruppe på Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/toyenravnene/. Oppfordrer alle til å bidra! 
 
Sak 9: Eventuelt 
Åse, Silja og Morten, foresatte på 3. trinn, utgjør årets 17. mai-komité. Åse orienterte kort og 
ba om innspill til innkjøp og planlegging. 


