
Referat fra FAU-møte 22.03.2018 
 
Tilstede: Terje (rektor), Hanh Nha (1A, referent), Trine (1B), Tine (1C), Kaia (1D), Ådne (2A), 
Samira (2B), Silje (2C), Veslemøy (3A, FAU-leder), Kristianne (3B), Karima (5A), Farhia (6B)  
 
 
Sak 1: Info fra skolen v/ rektor 
 
• Rekruttering til neste skoleår: Det er lyst ut stillinger for kontaktlærere og 

spesialpedagoger. Det er spilt inn til Utdanningsetaten at skolen ønsker bistand for å lykkes 
med å rekruttere erfarne lærere. 

 
• Skolemiljøutvalget består av Rebekka Kongevold, Carina Rose og Imelda Reyes, samt to 

varaer; Nora og Åse. Skolemiljøutvalget arbeider for å øke deltakelsen fra elevene, 
foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet. Rektor fungerer som sekretær i 
utvalget. 

 
• Tidligere innmeldt ønske om å fjerne tagging fra skolens fasade er ikke glemt. De som skal 

utføre oppdraget venter på mildvær for å kunne gjøre jobben.  
 
 
Sak 2: Innspill til skriftlig vurdering, halvårsvurderingen av elevene 
 
Både rektor og foreldre ønsker at den skriftlige vurderingen er mer overordnet enn 
detaljorientert, at dokumentet er læringsfremmende med oppfølgingspunkter, og helst ikke for 
lang (oppsummert på én A4-side). Vurderingen bør inkludere både elevens faglige nivå og 
sosiale kompetanse. Målet er at foreldre og barn skal få et godt bilde av eleven, og samtidig vise 
hva foreldre og skole på hver sin måte kan gjøre for å skape fremgang. 
 
 
Sak 3: Runde rundt bordet 
 
FAU ønsker runde rundt bordet som fast sak, for å høre hvordan det går i de ulike klassene. 
Hvilke utfordringer har vi, og hva fungerer godt? 
 
• Vi ønsker en mer aktiv inspeksjon. Dette er noe rektor og AKS jobber for å få til, og også 

ønsker. For å skape et trygt og godt skolemiljø trenger vi årvåkne voksne som følger med i 
friminuttene og griper inn ved behov. 
 

• Det er meldt inn ønske om å få en miljøarbeider eller et lokalt mobbeombud på skolen. 
Ønsket er å få en ressurs som kan jobbe med å skape trivsel gjennom en aktiv, sosial og 
inkluderende hverdag for alle elevene. Rektor prøver gjennom bydel å få øket ressurs til 
skolen til miljøarbeider. Skolen har en miljøarbeider lønnet av bydelen to timer pr dag som 
jobber med aktiviteter i storefri. 
Et eksternt mobbeombud er ikke aktuelt for skolen. Skolen har rutiner for mobbing. De er 
også innskjerpet slik at alle ansatte er klar over sine plikter. 
 

 
• Det har kommet spørsmål til hvilke rutiner skolen har for oversendelse av 

bekymringsmeldinger til barnevernet. Rektor orienterte generelt. Skolen har, slik Bufdir 
anbefaler, rutine for at en bekymringsmelding sendes gjennom en overordnet. Alle de 
ansatte har plikt til å gi opplysninger til barnevernet når det er grunn til å tro at et barn blir 



mishandlet i hjemmet, det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, eller når et 
barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker. 

 
o Hvis du som forelder er bekymret for et barn på skolen så ta kontakt med 

kontaktlærer, evt. sosiallærer eller rektor. En kan også melde som privatperson 
dersom en ser eller hører noe som er bekymringsfullt utenom skoletid. 

o Reglene for taushetsplikt gjør at du i etterkant ikke får vite hva som skjer videre i 
saken, du får heller ikke bekreftelse/avkreftelse på om meldingen er meldt inn 

 
Sak 4: Status skolegården og hjertesone 
 
Bymiljøetaten jobber som planlagt og er i gang med en behovsanalyse. Vår kontaktperson i 
bymiljøetaten, Ragnhild Batseba Skaugen, orienterer Bjarte om progresjon. Vi har ikke fått noe 
mer informasjon om hvilke midlertidige tiltak som vil være på plass til skolestart 2018. 
 
Mandag 16. april fra kl 17-18:30 arrangerer Gamle Oslo SV, i samarbeid med Tøyeninitiativet og 
FAU på Tøyen skole et folkemøte om trafikkfrie gater, såkalte "Hjertesoner", rundt barneskolene 
i bydelen. Vi ønsker å forhindre farlig trafikksituasjoner rundt skolen, og skape en trygg skolevei 
for alle som går og sykler til skolen. Møtet holdes på Tøyen og alle interesserte er velkommen til 
å delta. 
 
 
Sak 5: Workshop ”sånn gjør vi det på Tøyen”-hefte 
 
FAU ønsker å bygge tradisjon og hukommelse på skolen ved å legge til rette for 
erfaringsutveksling på tvers av klasser, og fra ett år til et annet. Vi begynte på diskusjonen, og 
begynner på et dokument for å samle vår kunnskap og erfaring fra arbeidet i FAU-Tøyen. 
Workshop’en fortsetter på neste møte. 


