
Referat fra FAU-møte 27.05.2019 
 
Tilstede: Vegard (1A), Sigurd (1B, nestleder), Tone (1B), Hanh Nha (2A, nestleder og 
referent), Trine (2B), Sumaya (2C), Yulia (2D), Marit (3A), Ådne (3A), Silje (3B), Veslemøy 
(4A), Tonje (5A), Anisa (5B) og Rhizlane (6). 
 
 
Sak 1: Informasjon fra FAU-ledelsen 
Vi prøver ut en ny møtestruktur. FAU-leder og nestledere hadde i dag møte med rektor en 
halvtime rett før FAU-møtet. 
 

• Skoleledelsen jobber med nyansettelser. Noen ansettelser er gjennomført, og alle 
kontaktlærere som trengs til neste skoleår er nå på plass. 

• Ut fra prognose på elevtall for neste skoleår blir det klassesammenslåing på det som 
etter sommeren blir 2., 3., og 5. trinn. Skolen gir informasjon på foreldremøter på 
trinnene det gjelder. FAU ønsker at informasjon om slik endring gis i møte, og at det 
står på agendaen til foreldremøte slik at folk kommer forberedt. Detaljer om klasse-
sammensetning deles så snart dette er klart. 

• Standard for vikar. Det er som alltid utfordrende når en klasse får vikar. Skolens 
ledelse veileder vikarer etter beste evne og foreldre har etterlyst en standard for hva 
som kan kreves av en vikar og hva som ikke er godt nok. 

 
 
Sak 2: Runde rundt bordet 
Alle fortalte litt om hvordan det går i sin klasse.  
 
 
Sak 3: Skolemat 
Sigurd har fulgt opp denne saken ved å ta kontakt med lokalpolitikere, og forrige uke snakket 
han for Bydelsutvalget. Det er stor sannsynlighet for at det settes av midler, og at vi får en 
ordning for skolemat med kontinuitet. Oppstart blir tidligst januar 2020. Saken om midler til 
skolemat på Tøyen skole kommer opp for behandling i Bydelsutvalget i midten av juni. 
Sigurd følger opp videre. 
 
 
Sak 4: Skolegården 
Oppgraderingen av skolegården som ble lovet i 2017 er forsinket. Det jobbes fortsatt for å 
stenge Kolstadgata og legge om ruta til 60-bussen. Bjarte (forelder på 5. trinn) har purret på 
noen sjakkbord som ble lovet. Ordfører Marianne Borgen bekrefter at løftet om utvidelse av 
skolegården skal holdes. Vi ble enige om å skrive en aviskronikk, Tonje følger opp. 
 
 
Sak 5: “Sånn gjør vi det på Tøyen”-heftet 
Trine og Hanh Nha jobber videre med teksten, og involverer Veslemøy i dette i august. 
 
 
Sak 6: Gjenglemt tøy 
Hanh Nha tar en ny ryddesjau på rommet med gjenglemt tøy snarlig, det har blitt veldig 
rotete igjen. Vi snakker med skolen om hvordan ordningen for gjenglemt tøy skal fungere fra 
høsten av, og hvordan skolens ansatte kan bidra til å opprettholde systemet. 


