
Referat 01.09.20 

FAU-møte Tonsenhagen skole 

Deltagere: Janne (6A), Marcus (3 gul), Andreas (3grønn vara), Lise (5B), Marianne (2gul), Kari 

(2grønn), Elin (3 blå), Line (6B), Mona (7a), Liv (3rød), Synnøve (5A) 

Referent. Elisabeth 6B 

Saker:  Actionpunkt 

Rektors halvtime: Covid-19: Gult nivå. Skolen har planlagt for gult, grønt og rødt nivå. 
 
Hektisk oppstart mtp leirskolen. God hjelp fra bydelen, skolen måtte 
bestille ekstra buss og sette inn ekstra voksne.  
 
2-trinn fikk utsatt skolestart pga en smittet lærer. Enkel smittesporing pga 
god planlegging. 
 
Neste gang det er behov for hjemmeskole  går det enklere, mtp ipad, 
oppgaver til hjemmebruk osv 
 
Stadig endringer pga nye retningslinjer 
 
Svømming 4.trinn 
Full klasse i vannet. Lærer tilstede i hallen med barna. 
 
En del hærverk utført på skolen. 
6-7 ruter knust. 
Politifadder skal følge med bak huset, lokale voksne oppfordres også til det. 
Hatt besøk av undervisningsbygg, bak skolen er det et avløpsrør som de 
klatrer opp på taket. Vanskelig med kamera, oppdatering av skjemaer hver 
3, mnd så de ble tatt bort, men ønskelig at det skal opp igjen på baksiden. 
 
Fin oppstart av skoleåret. Flott lærergjeng. Kommer til å bli mye sykefravær 
pga lav terskel for å være hjemme. Desember kan bli utfordrende mtp 
vikarer som har eksamen. Kan da bli en form for fjernskole ved behov. 
 
Er det samarbeid med andre skoler? 
Rektorgruppe Bjerke bydel møter annenhver uke, snakker om erfaringer og 
hvordan utfordringer løses. Man gjør forskjellig. 
 
Det trengs mye jobb for å sikre gode klassemiljø, FAU og klassekontakter. 
Forslag om å ha et felles møte for alle disse, kanskje 1.-4./5.-7. etter 
høstferien. 
Facebook-siden til skolen som kom i våres er god erfaring med. Bygge på 
tvers og bygge Tonsenhagen-ånd. 
(AKS foreldremøte etter høstferie) 
 
Leirskolen: 
Videreføres, men må ha anbudsrunde. Ikke sett på tilbudene ennå. Blir tatt 
opp med FAU etter hvert. Beate kan velge fritt, så lenge det er kommet inn 
anbud. 
Hva er det foreldrebetalingen dekker? 
Krav på leirskole - Tonsenhagen dekker 4 dager pga uteskole/naturskole 
jevnt og trutt 1.-7., så siste dagen er foreldrebetalt.  
Trinnkasse fremfor klassekasse er å anbefale. 
 

 
 
 
 



Utviklingssamtaler 
Store forskjeller i skolene. Tonsenhagen åpnet med en gang vi kunne åpne, 
klasser ble delt i 2, mye ekstraarbeid for lærerne, assistenter skal ikke 
undervise blant annet, derfor ble det vurdert ikke kapasitet eller nok tid til 
kartlegging og utviklingssamtaler. 
Noen trinn der det har vært haltende, settes de opp tidligere i år (ikke 
november som vanlig), 2.trinn starter tidlig pga lite kontakt i 1.klasse. Gitt 
beskjed om at folk kan ta kontakt med skolen og lærer dersom de trenger. 
Nytt på 1.trinn: presentasjonsamtale pluss skriftlig vurdering før jul. 
 
Mat & helse rommet skal oppgraderes, men utsatt 6 mndr (Universell 
Utforming) 
 
Spørsmål, 3.trinn 
Glade for at barna er i grupper fortsatt 
Er det gjort tanker om dette rundt den nye lærernormen. 
Svar: Dette gjør at de kan ha grupper i 3. og ikke må avslutte i 2.  Må da 
over til klasse i 4. 
Krevende for barna uansett. Inneværende års 4.trinn nye kontaktlærere for 
barna. Forsøker å ha med lærere fra 3.trinn. 
FAU: Skolen bør gi informasjon om hvordan det er tenkt ved inndeling, da 
det har blitt tatt opp på 4.trinn foreldremøte i dag. 
Rektor: Baseres på elevsamtaler, lærers kjennskap til barna. Sosiallærer 
helsesykepleier, leder og lærer setter sammen klassene. Godt læringsmiljø 
for den enkelte er et mål. 
FAU kan evaluere, komme med innspill til hva foreldre vet om og lurer på. 
 
Skolegården deles opp for inndeling, lekekasser osv mtp smittevern 
 
Plan for overgang til Vollebekk for 7.trinn straks i gang 
 
 

Annet Siste FAU med denne sammensetningen 
Oppsummere for å gi stafettpinnen videre. 
Legge ned IKT 
Opprette Natteravn, få til samarbeid med Årvoll skole 
(Politi og SALTO koblet på. Facebook-gruppe opprettet for siste tids 
hendelser) 
 
Dele i gruppene, utdatert infor på hjemmesiden 
Info om gruppene – jobbe med nå 
Stategisk plan – få ned noen ounkter, sttende overfører til neste FAU. 
 
 

 

 Oppdatering strategisk plan og info om gruppene  

Trafikk  Fortsette med trafikkvakt-voksen ved all stans forbudt 
skiltene. Doodle. Skolen sender ut i Skolemeldingsappen. 

 Fortsette å melde fra til BYM ved manglende brøyting og 
klipping. 

 Refleksens dag – 15.10.2020 – første møte 6.10 

 Hjertesone på siden av, Marcus kontaktperson for foreldre.  

 Myke tiltak - Lage en flyer – For eksempel 1.klasse 
 

 

Skolemiljø Tar bort noen punkter, og legger til nye. 

 Oppfølging av undersøkelser om trivsel og andre 

 



 Anbefalinger rundt bursdager og halloween m.m 

 Innspill til skolemelk, skolefrukt, leverandør av skolefoto 

 Foreslå arrangementer rundt miljø, mobbeombud for 
eksempel,  

 Spesiell korona-tid, spesielle tider er det noe mer 
utfordringer osv få kontakt med sosial lærer og 
helesesykepleier ved behov 

 

AKS Strategisk plan sist oppdatert i 2018 
Beskrivelsen av AKS gruppa fortsatt riktig 
2 møter med AKS i skoleåret (endring) høst og vår 
Informerer sine trinn i forkant av møte, referat legges ut på AKS-
gruppa FAU, kan deles 
Korona: Viktigere enn før med kontakt mellom AKS og foreldre. 1. 
trin må informeres i forkant. Ta bilder og gi foreldrene siden man 
ikke kan komme hilse på. Ta bilder av rommene de fysisk er.  
Sikre kommunikasjon mellom skolen og AKS 

 

Sosialgruppa 3 ansvarsområder 
Skøytekveld 
17.mai – penger: må tenke nytt. Auksjon, dele inn i tidssoner, 
penger til leirskole for 5.trinn 
Bokbyttekveld (kanskje bytte denne) – LAN-kveld, digtialt event på 
et vis a la Hele norge bygger. 

 

IKT Legges ned  

Natteravn Opprettes  

 


