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LIVSMESTRINGSPROSJEKT:
Livsmestringsprosjektet handler om hvordan håndtere livets opp- og nedturer, og redusere 
barndomsbelastninger. Målgruppen er ansatte ved Tøyen og Vahl skole, bydel gamle Oslo, 
og barn og foreldre som bor på Tøyen og Grønland. Dette gjøres i samarbeid med KIGO 
og RVTS Øst. Oppstart for prosjektet er i oktober 2021.

Alle som møter barna i løpet av en dag har en viktig rolle i barnas liv. Derfor er både 
lærere og AKS-ansatte involvert i dette. Og før barn får øvelser i livsmestring gjøres det en 
kartlegging av barnas behov. 

Opplæringen skal gjøres i samarbeid med f.eks. helsetjenestene, og skal ikke være en 
erstatning til psykolog, helsepleiere og andre. Lærere og aks-ansatte får innføring i teori, 
og får øvelse i form av rollespill, og prakis i sammenheng med kollegaveiledning.

Rektors kommentarer:
Møte med elever og foreldre ønsker vi å bli bedre på, og dette prosjektet vil hjelpe oss gi 
veileding og hjelp til lærere. AKS-ansatte skal også få opplæring, veiledning og oppfølging 
gjennom fellesmøter hver uke. Rektor vil fortløpende informere hvordan det går. 

REKTORS HJØRNE:

Om iPad:
Første klasse får nå informasjon om oppstart med iPad-bruk og hvordan dette skal brukes. 
Utdanningsetaten har et mål om at alle elever har egen PC eller nettbrett; dette er en av 
grunnene til at de får utdelt iPad allerede i første klasse. iPadene har fra etatens side en 
begrensing når det gjelder filtrering på søk. Skolen ønsker innspill på hvilke sider som 
ønskes sperret (sosiale medier, underholdingssider, spill etc). Bruken av iPad hjemme 
reguleres ikke av skolen, og det er opp til foreldrene å sette grenser. 

SVØMMEOPPLÆRNING:
Svømmeopplæringen gjøres både i samarbeid med eksterne svømmelærere og 
svømmehallen (Økernhallen). 

AKS og skole:
Rektor mener det er god kommunikasjon og reelt samarbeid mellom skole og AKS.

MUSIKK
Musikkopplæring og Tøyenorkesteret:
Oslo kulturskole har tatt over all musikkundervisning; derfor har ikke alle lærere oversikt på 
organiseringen av dette. Dette er ikke helt heldig mener FAU.

TV-AKSJONEN:
Elevrådet er veldig ivrige på basar i kantina. (6.-trinn), men de trenger hjelp til å lage mat: 
bake kaker og samosa, pluss å være der. Det skal lages et infoskriv om dette som skal 
sendes ut.  
Basaren er 22. oktober, kl. 10-14 i kantina. I tillegg har de en spleis-konto for å ta inn 
penger. 

TØYENRAVN:



Forslag om at Tøyenravn organiseres av foreldre. Kan organiseringen gjøres på ett trinn? 
Vi har tidligere hatt natteravn i regi av foreldre på Tøyen skole. Noen skoler organiserer 
vaktlister. Det er en god idé at FAU tar det med tanke på stabilitet og robusthet.

Representanter fra sjette og sjuende trinn organiserer vaktlister.

FAU-VALG
Nina ble valgt som ny FAU-leder. Det ble bestemt at tidligere leder Veslemøy går inn som 
nestlederer, i tillegg til Sigurd. Sofie fortsetter som kasserer, og Richard fortsetter som 
referent. 

Ny FAU-ledelse valgt ved akklamasjon:
Nina Alnes Haslie: leder
Veslemøy Blokhus Langvik: nestleder
Sigurd Fredeng: nestleder
Sofie Arneberg: kasserer 
Richard Nygård: referent

SKJERMTID UNDER SPISING
FAU mener at et ønske om skjermfri spisetid må komme fra rektor, og ikke fra foreldrene. 
Vi vil gjerne også komme i dialog med ledelsen om hva som er begrunnelse for skjerm 
under spising. 

FLERE SOSIALE ARRANGEMENT
Foreldre etterlyser flere (faste) sosiale arrangement. Tips: ta kontakt med kontaktlæreren 
for å finne på og organisere sosiale arrangement på trinn, eller klassevis. 
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