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INFORMASJON OM 
GRUPPENE 

 

 

TRAFIKKGRUPPA: 

Trafikkgruppa jobber konkret med: 

• Følge opp Ruter/Unibuss for å skape en holdningsendring blant deres sjåfører. Veldig 
mange kjører alt for fort ned Rødbergveien 

• Trafikkvaktordning der foresatte til barn på 1. – 4. trinn står vakt i området utenfor 
skoleporten hver morgen. Andreas Faafeng koordinerer ordningen 
(andreas@faafeng.com) 

• Oppfølging av Bymiljøetaten i forhold til brøyting vinter og klipping av busker om 
sommeren. Bymiljøetatens meldingstjeneste "Noe i veien" kan brukes for å melde fra 
om dårlig brøyting etc. 

• Ønsker å få til enveiskjøring i Anna Rogstads Vei 
• Jobbe for bedre skilting av 30 km-sonen ved skolen 

Kontaktperson:  Geir Graff-Kallevåg (geirgk@gmail.com) 

 

SKOLEMILJØGRUPPA: 

Skolemiljøgruppa i FAU ønsker et best mulig sosialt miljø for elevene ved Tonsenhagen 
skole og at dette skapes i samarbeid mellom elevene selv, de ansatte og foreldrene. God 
kommunikasjon mellom hjem og skole, samt tett kontakt mellom ulike råd og utvalg som 
Skolemiljøutvalget (SMU), Elevrådet, FAU og Driftsstyret er en forutsetning for at det sosiale 
miljøet skal blomstre. Videre er miljøarbeider, sosiallærer, trivselsledere og elevmeglere 
sentrale personer i dette viktige arbeidet. 

Skolemiljøgruppa har følgende kjernesaker: 

• Jobbe for at Tonsenhagen skole er en skole med best mulig trivsel for flest mulig og 
en skole uten mobbing 

• Sikre at elever med spesielle behov får en tilfredsstillende oppfølging 
• Bidra til gode rammer for måltider og fysisk aktivitet i regi av skolen/AKS 
• Legge til rette for en god overgang til ungdomsskolen (Årvoll skole) 

Kontaktperson:  Ingrid Stokkeland (istokkel@online.no) 
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AKS-GRUPPA: 

FAU-AKS arbeider med kvalitetsutvikling i Aktivitetsskolen (AKS) i samarbeid med de 
ansatte. Det finnes alltid et forbedringspotensial gjennom bedre involvering av foreldre! Vi 
ønsker å gå gjennom eksisterende standard for Aktivitetsskolen i Oslo for å se på hvordan 
denne etterfølges. Er det konkret nok, hva fungerer bra og hva kan bli bedre? Vi mener at 
foreldre som følger opp og stiller krav er en viktig ressurs i kvalitetsutviklingsarbeidet ved 
AKS. 

Kontaktperson:  Elisabeth Strålberg (elisabeth.stralberg@getmail.no) 
 

 

SOSIALGRUPPA: 

Sosialgruppa arrangerer en bokbyttekveld hver høst og en skøytekveld i løpet av vinteren. 
Det har vært en tradisjon å arrangere dette i mange år og det er godt besøkte 
arrangementer. I tillegg er gruppa ansvarlig for 17. mai-arrangementet i skolegården (i 
samarbeid med skolens korps og strykeorkester). Her arrangeres det leker for barna og 
loddsalg. Arrangementet er også en viktig inntekstkilde til klassekassene. 

Kontaktperson:  Suzanne Iversen (suzanne.iversen@getmail.no) 

 


