
 

 

 

 

 

 

 

 

Tonsenhagen FAU 2020-2021 
Alle foreldre som har barn på Tonsenhagen skole er automatisk med i Foreldrerådet. FAU er 

Foreldrerådets Arbeidsutvalg. Her skal hver klasse være representert med én hovedrepresentant og 

ett varemedlem som velges under skoleårets første foreldremøte. Tonsenhagen FAU møtes hver 

første tirsdag i måneden i skolens lokaler hvor også rektor deltar i første del av møtet. 

Ved å være med i FAU får vi:  

 Bidra til en bedre skolehverdag for elevene på Tonsenhagen skole  

 Et verdifullt foreldrenettverk på tvers av klasser og trinn  

 Innsyn og mulighet for påvirkning i spørsmål om skolens drift  

FAU er representert i skolens Driftsstyre (DS) og i Skolemiljøutvalg (SMU). Vi er også en del av 

skolegruppe C i Oslo kommunale foreldreutvalg (Oslo KFU - http://www.oslokfu.no/) og på Nasjonalt 

nivå Foreldreutvalget for Grunnskolen (FUG - http://www.fug.no/) 

Kjerneoppgavene til FAU på Tonsenhagen er å: 

 Jobbe for at Tonsenhagen skal være en inkluderende skole med høy trivsel. 

 Oppfølging av elever med spesielle behov  

 Kosthold og fysisk aktivitet  

 Sikring av trafikksituasjonen rundt skolen og på skoleveien 

 Bidra til en god overgang til ungdomsskolen  

 Arrangere sosiale aktiviteter gjennom skoleåret 

 Løpende dialog med skolens ledelse og Aktivitetsskolen på Facebook og Tonsenhagen skoles 

nettsider.  

Kommunikasjonskanaler: 

FAU på Facebook: https://www.facebook.com/pages/FAU-Tonsenhagen/190264311115494.  

Vi bruker Slack som intern kommunikasjonskanal: https://app.slack.com/client/TFALY4N30/threads.  

Info om FAU ved Tonsenhagen skole finnes også på skolen nettsider 

https://tonsenhagen.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/fau/.  

Vi formidler også viktige beskjeder via SkolemeldingsAppen. 

http://www.oslokfu.no/
http://www.fug.no/
https://www.facebook.com/pages/FAU-Tonsenhagen/190264311115494
https://app.slack.com/client/TFALY4N30/threads
https://tonsenhagen.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/fau/


FAU på Tonsenhagen er i dag delt inn i følgende arbeidsgrupper 

AKS-GRUPPA  

Arbeidsgruppen skal sikre god informasjonsflyt mellom foreldre og AKS. Tilbakemeldinger og innspill 

bidrar til at AKS kan utvikle seg og at foreldre får bedre innsikt i hva som skjer i AKS-tiden. AKS-

gruppa bør ha deltakere fra alle trinn mellom 1.-4.klasse og det bør avholdes minst to møter i 

skoleåret. Høstmøtet bør fokusere på hvordan oppstarten av skoleåret har gått og hvordan 

informasjonsflyten har vært; vårmøtet bør ha fokus fremover på neste skoleår. AKS-gruppa i FAU bør 

sørge fra innspill fra FAU og foreldre i forkant av møtene og referat fra møtene med AKS sendes 

skolens kontor for publisering på skolens nettsider. 

SKOLEMILJØGRUPPA  

Arbeidsguppen skal sikre trivsel og inkludering på skolen. Gruppen har dialog med sosiallærer og  

helsesykepleier, evt invitere disse til et FAU-møte. Følger opp skolens arbeid med å forebygge 

mobbing. Informerer om og evt ta initiativ til, arrangementer innenfor nettvett, trivsel og mobbing. 

Følger opp Trivselsundersøkelsen og liknende kartlegginger. Kommer med tydelig anbefalinger rundt 

bursdager, Halloween og andre samlende arrangementer. Evaluere avtalene for skolemelk, 

skolefrukt og skolefoto.  

TRAFIKKGRUPPA  

Arbeidsgruppen skal sikre en trygg trafikksituasjon rundt skolen og på skoleveien. Fortsette med 

trafikkvaktordningen der voksne deler på  stå vakt ved inngangen til skolen. Sørge for at skolen 

sender ut beskjed i Skolemeldingsappen og at vakter blir dekket i Doodle. Arrangere den nasjonale 

Refleksens dag i oktober – dele ut gratis reflekser. Fortsette å melde fra til bymiljøetaten ved 

manglende brøyting og klipping. Ha en kontaktperson inn i Hjertesoneprosjektet. Distribuere 

informasjon til foresatte, særlig til skolestartere neste år, om hvordan trafikksituasjonene rundt 

skolen best avvikles - som anbefaling om å sykle/gå, fart og kjøreretning, samt egnede steder for å 

slippe av barna. 

SOSIAL-GRUPPA  

Arbeidsgruppen arrangerer vanligvis bokbyttekveld på høsten og skøytekveld i februar. Gruppen kan 

vurderer alternative arrangementer i år pga pandemi. Andre barneskoler har et mangfold av andre 

sosiale arrangementer og man kan hente inspirasjon og ta initiativ til nye aktivieter, f.eks ved å delta 

på Oslo KFU sine møter. Gruppen har et overordnet ansvar for gjennomføring av 17-mai-

arrangementet på skolen, men iI samarbeid med skolen og korpset. Ulike oppgaver delegeres til ulike 

trinnene, de viktigste til  2.trinn (lekene)  og 5. trinn (lotteri). Trinnvise sosiale aktiviteter skal 

initieres/gjennomføres av klassekontakter (vår- eller høstfest, karneval på 3. og 4.trinn), sosialt 

arrangement for elevene på 5, 6 og 7 trinn (f.eks. filmkveld, Halloween-party eller klassefest).   

NATTERAVNGRUPPA   

Tonsenhagen FAU ønsker på nytt å opprette en Natteravngruppe for å bidra til trygge oppvekstvilkår 

for barna utenfor skoletid. Leder i gruppen bør ta kontakt med nærliggende skolers tilsvarende 

gruppe, særlig Årvoll skole og høre hvordan man skaper god dialog med foreldre, bydel og politi; og 

hvordan man rekruttere foreldre fra de øvre klassetrinnne. Gruppen kan også invitere politi og Oslo 

Natteravn til et FAU-møte. 


