
Referat FAU-møte 20.1.2021

Rektor informerer:
 
Covd 19:
Smittesituasjonen er noe bedre enn før jul.
 
Budsjettet er i ferd med å vedtas. Gjeld er endelig nedbetalt, og det gjør at vi 
dermed for mye større handlingsrom. Rektor er derfor positiv for neste 
skoleår, både når det gjelder økonomi og lærertetthet.  Vi kommer til å 
ansette flere lærere slik at lærertettheten går noe opp.
 
Overlapping mellom ansatte i forbindelse med permisjoner har fungert godt.
Tøyen skole er en av få skoler som kulturskolen for tiden har samarbeid med; 
midler brukt på kulturskolen var en periode noe mindre, men er nå tilbake på 
et tilsvarende nivå.
 
9A-paragraf: Retten til et godt skolemiljø ivaretas, og det jobbes med dette.
 
AKS v/Anette Aaeng:
 
Hentesituasjoner på AKS: hva kan foreldre gjøre og hva kan de ansatte 
gjøres?
AKS ønsker at foreldre ringer AKS-basen direkte i stedet for at de ringer 
smartklokker eller lignende.
AKS er glade for tilbakemeldinger på hvordan henting organiseres.
Containeren utenfor skolen er nå flyttet.
 
Hvor mye film vises i AKS-tiden?
Film brukes primært til å samle elevene, med ligger ikke i timeplanen for AKS.
FAU er positive til filmvisning så lenge det ikke er pasifiserende, og det 
trenger ikke være pedagogiske grunner for valg av film.
 
Kommunikasjon fra AKS til foreldre
 FAU mener det er vanskelig å vite hva foreldre får beskjed om; 
kommunikasjon til foreldre er lettere å følge opp for kontaktlærer slik 
situasjonen er nå.
 
Bilkjøring foran skoleporten
Ta kontakt med skolen om det observeres biler foran skoleporten, så vil 
skolen ta det videre med de aktuelle firmaene. Det er noe vanskeligere å 
kommunisere dette til foresatte.
Det er et stort problem med avfallshenting fra bygården rett ved, og særlig at 
de rygger inn hele veien. (Renovasjonsetaten og Franzefoss).



 
Hjertesoneprosjektet
Maria Lihaug forteller at elevrådet skal involveres i dette i uke 3 ved 
"elevvandring". Sigurd Fredeng jobber med saken, og ønsker å få stengt hele 
gata. Kan vi få pressedekning på elevvandring: Vårt Oslo? Avisa Oslo?
Ana Golub (via PBE)
Ingen ny informasjon om status om området rundt skolen.
 
Hente klær
Det er fortsatt fast tidspunkt for foreldre å komme innom skolen og lete etter 
klær.
Rektor sender ut melding om dette.
 
17. MAI:
3. klasse arrangerer det som vanlig. Det er ingen av foreldrene som har meldt 
sin interesse til å delta i å arrangere dette. Vi avventer beskjed om føringer 
fra regjeringen, men vi må uansett planlegge noe, i det minste en kohort-
versjon av 17. mai.
Veslemøy: ta kontakt direkte med foreldre og delegere ansvar.
 
SKOLEBIBLIOTEK:
Det skjer masse på biblioteket allerede; det er engasjert en arkitekt som 
sammen med elevene er engasjert inn i utformingen. 


