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Hilmar informerer:

Covid 19-smitte:
Det har vært en økning i smitte på skolen, og samtidig også mer testing. Leirskole ble 
derfor utsatt, men de har funnet ny dato for leirskole.
Skolen deler ut selvtester som barna skal ta hjemme to ganger i uka. Informasjon sendes 
ut i forkant. 
7nde-klassinger får nå vaksinetilbud. 

Elevtall:
345 elever per september 2021. Hovedgrunnen til elevnedgangen er foreldre som flytter ut 
av landet i tillegg til familier som flytter til andre bydeler. 

Økonomi: 
På grunn av nedgang i elevtall får skolen et redusert budsjett. Samtidig er det ansatt flere 
pedagoger og assistenter (antall årsverk) er redusert, 
Vi får nå 3 millioner per år, i fire år, som er øremerket til arbeid med traumesensitive 
elever. 

Helsesykepleier:
For tiden er det ingen fulltidsansatt helsesykepleier. Det stillingen er lyst ut slik at vi få full 
dekning. 

Skolemelk:
Melken leveres to ganger i uka. Det er vanskelig for kontaktlærere å holde oversikt på 
melk som ikke er delt ut, og det hender derfor at noe melk blir gammel.

Utviklingssamtale: 
Skolen strekker seg langt når det gjelder å finne datoer som passer, slik at 
utviklingssamtaler kan gjennomføres. 

Skjermbruk i spisepausen:
Det finnes ingen felles regelverk om TV-titting i spisepausen. Begrunnelsen for skjermbruk 
fra lærerne er ulik. Forslag fra FAU om å ha det som tema på neste møte. 

Søppel utenfor skolen:
Bymiljøetaten forteller at de rydder der hver dag, likevel er det mye søppel utenfor 
skolegården. Foreldre ønsker å høre hva skolen mener om saken. Det er foreslås å ta 
kontakt med bydelen for å gjøre noe med saken. Et annet forslag er å ta kontakt med K1 
og ungdomsklubben om å få ryddet opp. I tillegg må man jobbe forebyggende på skolen 
om forsøpling. 
Meld i fra til https://bymelding.no
Vi tar ny evaluering på neste FAU-møte. 

Status skolegårdsaken:
Oslo kommune har et generelt mål om at skolegårder skal være møteplasser for 
nærmiljøet.
Bymiljøetaten har sendt inn revidert planforslag, og Plan- og bygningsetaten har tatt det til 
behandling pr. 10.09.2021.  

https://bymelding.no/


Tøyen skole med FAU har sendt inn eget forslag som Plan- og bygningsetaten øbsker å 
høre offentlig.  
I tillegg vil  Plan- og bygningsetaten utarbeide eget alternativ til offentlig ettersyn.

Ana har bedt om et møte med lærere på Tøyen skole hvor alle tre planforslag kan 
presenteres, og lærer kan si sin mening om planforslagene. 
FAU vil komme med en uttalelse i saken ifm offentlig ettersyn, bl.a. basert på lærernes og 
foresattes synspunkter.

Sigurd orienterer om Venstres forslag om fremkommelighet ved K1-huset og hvordan 
stiller FAU seg til det. Venstre ønsker å fjerne fortauene for å bedre fremkommeligheten. 
Forslag fra FAU om å bruke denne muligheten til å plasere lekeaparater eller lignende  i 
dette området.

Status skolebiblioteket:
Biblioteksrommet er ryddet og klargjort for ombygging. Undervisningsbygg ønsker å være 
med på prosjektet. Dette har skapt forsinkelser, og det må derfor lages en ny 
arkitekttegning. 

Skolemat:
Det har vært politisk enighet tidligere om å innføre skolemat. Rektor forteller at AKS 
etterhvert kan tilby mat i AKS-tiden. 

Tøyenravnene:
Tøyenravene er frivillige voksne som går tur i nærområdet. Forslag om å gå rundt på 
lekeplassen. Man skal ikke gå inn i situasjoner, men bare være til stede. Tidligere har vi 
satt opp lister på foreldre som vil være med. Om det oppstår situasjoner ringer man 112. 
Har man 5-6 personer er er tilgengelig for en vakt er det gjennomførbart. Det virker som 
det er mange foreldre som ønsker å stille. FAU tar opp natteravner som tema på neste 
møte. 

Neste FAU-møte:
13. oktober
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