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INFO FRA REKTOR
Rødt nivå-planlegging har gått effektivt. Det er fortsatt ikke mulig å gå inn i 
skolebygget.
Utviklingssamtaler skal være i gang, men det er har vært litt treghet pga 
korona.
 
Foreldremøte-dato skal være satt.
 
3 utviklingssamtaler loves i løpet av året fra neste skoleår.
årshjulet skal også deles ut til foreldre ved skolestart.
Øke lærertettheten for 1.-klasse for neste år.
 
Enerhaugen studentbolig.
Enerhaugen studentbolig skal pusses opp. Dette berører over 40 
førsteklassinger + elever på alle trinn ellers.  Vi får av den grunn bare 3 
1.-klasser til høsten i stedet for 4.  Budsjettmessig blir dette en milion 
mindre i budsjett.
 
Traumesensitiv by
RVTS Øst – Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og 
selvmordsforebygging helseregion øst. https://rvtsost.no.  Dette er en 
satsning i indre Oslo by: «Traumesensitiv by" og livsmestring, om hvordan 
man møter barn som er traumatisert. RVTS: kommer til å stå for 
opplæring av lærere på Tøyen skole. Rektor har spilt inn at Tøyen 
sporsklubb bør tas med.
 
Musikkinstrumentopplæring:
Det fortsettes på tross av rødt nivå.
 
Tilsyn:
Alle avvik er lukket:
Spesielt struktur i ledelsen er det jobbet med.
Definisjonen av mobbing er justert, og målet er å "hjelpe barn i sosiale 
prosesser på avveie".
Planverk og skriftliggjøring er blitt mye bedre.
At elever har det trygt og godt på skolen er det aller viktigste.
 
HJERTESONE OG TRAFIKKAKSJON
 

https://rvtsost.no/


Ved Anna Golub:
Anna informerte om prosessen med hjertesone (trafikksituasjonen):
 
Trafikksituasjonen fokuserer spesielt på:
Skilting i Sørligata
Kjøring i Sørligata
Kryssing av gater mot Botanisk hage
Kryssing av Borggata mot Jens Bjelkesgata
 
Anna Golub ønsker en type foreldreaksjon når det gjelder rygging/trafikk i 
Sørligata.
Vi må informere foreldre om å ikke kjøre inn i denne gata!
 
Så snart rødt nivå oppheves kan man sette i gang en aksjon.
Det er ikke forbudt å rygge i gata, og det er også lov å kjøre inn der.
Oppsett av bom er en mulighet.
 
BIBLOTEKET
Natasja Zednik: (arkitekt og forelder), prosjektleder for bibliotek
Eli Haugen Sandnes (arkitekt) - har mye erfaring med å utvikle 
skolearenaer.
Natasja viste inspirasjonsbilder og skisser til nytt bibliotek.
De har hatt arbeidsmøter med barn for å få innspill til hvordan de ønsker 
seg utformingen.
Bygge ulike rom i biblioteket, med f.eks. hems på ulike måter. Det blir 
sitteamfi med integrerte bokhyller, et fleksibelt aktivietsrom, og en "uro" 
over amfiet. Det er søkt midler fra Koro om utsmykking av bibliotektet 
(veggmaleri i form av en tapet); ulike tapeter for hvert rom.
 
FAU er imponert og svært fornøyd med arbeidet som er nedlagt i arbeidet 
med bibliotektet!
 
 
SKOLEGÅRDEN
Plan for skolegård legges ut på høring etter påske.  Rundt uke 24-25 tas 
innspillene til behanding.  Anna ser for seg denne saken tas opp politisk til 
høsten; hun har derfor tegnet seg igjennom alle krav fra offentlige etater 
og naboer, innspill fra undervisningsbygg og
Og vil ta dette videre.  Hun foreslår å flytte ballbingen ut; den skaper et 
samlende element samtidig som den sperrer for trafikk. Hun foreslår å 
bussholdeplassen opp, nærmere det nye torget, slik at man får en mer 
samlet aktivitet rundt torget.



 
Veslemøys innspill:
Ønsker å kjøre en parallell sak om å oppgradere skolegården, uavhengig 
utvidelse av skolegården.
 
Hilmars innspill:
Sikkerhet er viktig: ball som forsvinner ut i gata når det ikke er gjerder; og 
at syklister kan kjøre fort igjennom
 
Gang og sykkelsti har vært utfordrende på Vålerenga skole.
 
MUSIKKGATA-PROSJEKTET
v/Bjarte:
Pynte opp i Kolstadgata med kasserte instrumenter fra orkesteret.
Byverkstedet har ansvaret.  29. og 30. mars monteres dette  (i påskeuka).
 
17. MAI
Sigurd jobber med gjennomføring.
Rødt nivå: ingen samling.
Gult nivå: inntil 100 personer.

Referent: Richard Nygård


