
Referat FAU-møte 26. mai 2021 
 
Agenda: 

• Informasjon fra skolen 

• Male biblioteket 

• Rygging utenfor skoleporten 

• Økt byliv på Grønland og Tøyen 

• Eventuelt 
 
REKTOR INFORMERER 
Økonomien er per dags dato god. Skolen har satt til side en del penger med tanke på usikkerhet med hvor mange 
elever Tøyen skole får. Musikkopplæring får et økt budsjett; 2. trinn får mer instrumentopplæring enn sist år, og også 
noe koropplæring. Det blir noen justeringer på hvem som er kontaktlærere til høsten. Skolen jobber ellers med 
timeplaner for neste år.  
 
Kontinuitet med kontaktlærer? 
Det er et mål om kontaktlærer-kontinuitet, og særlig fra 1. til 4.-klasse. Men det skjer likevel uventede hendelser som 
gjør at man må bytte om på lærere. 
 
Skolefotografering? 
Det blir skolefotografering til høsten, og relativt tidlig; muligens uke 38 og 39. 
 
Sommeravslutning for de enkelte trinn? 
Det viktigste er at 7. trinn får en god og verdig avslutning. Foreldre kan fortsatt ikke inviteres grunnet smittevern. 
Hvordan avslutningene arrangeres er derfor ikke avklart. Hver klasse holder egne avslutninger.  
 
Utviklingssamtaler? 
Til neste skoleår skal alle foreldre få invitasjon til tre utviklingssamtaler i løpet av skoleåret. Per i dag har foreldre krav 
på to samtaler i året.  
 
MALE BIBLIOTEKET 
Gi beskjed til foreldre i egen klasse om å bli med og male vegger i biblioteket. En del har meldt seg allerede, men det 
er fortsatt plass til mange fler. Tidspunkt for dugnaden vil komme senere.   
 
Bøker fra foreldre til biblioteket? 
Biblioteket tar gjerne imot bøker! 
 
RYGGING UTENFOR SKOLEGÅRDEN 
Ta bilde om du ser søppelbiler og lignende rygge inn til skolen. Engasjer dere også på sosiale medier, og gi også 
beskjed til Sigurd. 
 
ØKT BYLIV PÅ GRØNLAND OG TØYEN 
Planer for «Tøyen sentrum» som nevnes i dokumentet er har hentet forslag fra FAUs skisse og hjertesone-prosjektet. 
Ellers kan det virke som om det er mest fokus på beplantning, mens trygghet og trafikksikkerhet er langt viktigere for 
oss. 
 
GI INNSPILL: 
Les dokumentet, særlig fra side 62 og utover, og gi innspill til FAU.  
 
Frist for å melde inn tilbakemelding på planen til: innen onsdag 2. juni. Send beskjed til Ana og Veslemøy. 
 
NY FAU-LEDER TIL HØSTEN 
Det blir valg av ny FAU-leder til høsten. Veslemøy går av etter mange år som FAU-leder, men vil hjelpe til i 
overgangsperioden. FAU takker for den store innsatsen hun har gjort for skolen og barna våre.   
 


