
Referat 03.03.20 

FAU-møte Tonsenhagen skole, Biblioteket 

Referent. Janne Fredriksen, 6A 

 

Saker:  Actionpunkt 
Rektors halvtime: • Det ligger noen utlysninger ute, så det blir noen utskiftinger 

i personalet i neste skoleår.  
• Lærerne sitter nå en time annenhver uke og går gjennom 

endringene i læreplanen. Skolen bruker eksterne 
forelesere, skolen og har også tre lærerspesialister som har 
en time frigitt i uka til å øke skolens kompetanse totalt. 
Norsk (Karine), engelsk (Wenche) og matte (Anne-Line).   

• Vinterferien ble brukt til noe oppgradering på skolen for å 
levere på UU – universell utforming - for svaksynte og barn 
med funksjonshemming. 

• Vaktmesteren har sluttet. Skolen har vaktmestervikar frem 
til 1. mai. Det blir ny vaktmester (Elias, en ung entusiast) i 
mai. Steinar (den tidligere vaktmesteren) er her hver 
onsdag i ukene fremover. 

• Rektor har tatt opp forrige FAU-møtes punkt om renhold på 
toalettene – følger opp saken. På småskolen har man 
«dokurs» innimellom, det er kanskje på tide med et sånt 
igjen. 
 

• Kommunikasjon skolen-hjem – i etterkant av hendelsen på 
AKS der skolen meldte at en mann hadde forsøkt å ta med 
seg tre barn på AKS. 
Skolen ønsker ikke å bagatellisere og ikke dramatisere. 
Viktig at foreldre får beskjed. Ofte vet skolen noe, men ikke 
alt. Mange ansatte på skolen, det kan være vanskelig å få 
raskt oversikt over hva som har skjedd. 
Det går aldri ut meldinger fra skolen uten at flere leser 
gjennom. Skolen har brukt mye tid på saken, de har gått 
gjennom hendelsen og rektor har påpekt at hun skal 
kontaktes dersom det skjer en hendelse. Det skjedde ikke 
her. 
FAU påpeker også at det er viktig for foreldre å vite hva 
barna får vite på skolen og hvordan de snakker med barna 
om dette. 

• Skolen reviderer (tilfeldigvis) beredskapsplanen i disse 
dager. I den er kommunikasjon også vesentlig.  
 

• Corona-viruset 
En melding fra Utdanningsetaten er kommet ut via skolen. 
Lærerne har snakket i klasserommet om viruset. 
Nye hygieneplakater er hengt opp på skolen. 
Alle lærerne har fått link til hvordan man kan snakke med 
barna om viruset. De snakker på barnas initiativ, ikke 
bagatellisere og ikke dramatisere. 
Dersom det dukker opp foresatt med smitte/fare for smitte 
på Tonsenhagen, vil rektor undersøke hva rådene er. 

 
 
 

Oslo KFU • Marcus deltok på sist møte. Referat sendes når det 
kommer på Slack. 

 



Foreldrekonferansen 2020 arrangeres 18. mars 1730-2030 i 
Grensensvingen 6 (Helsfyr). http://oslokfu.no/stormote/ 
 
Info her: 
Oslo KFU inviterer herved til Foreldrekonferansen 2020. Alle i FAU, 
engasjerte foreldre, skoleledelser og andre som har betydning for 
den helhetlige hverdagen til barna våre i Osloskolen er velkommen! 
Årets konferanse har fokus på hvordan det kan skapes en skole for 
alle gjennom en fellesskapstanke mellom skolen, hjemmet og 
elevene. Oslo KFU vil fremme hvordan 'laget rundt eleven' kan bidra 
til å balansere skolehverdagen til våre unge, lovende - fra det ene 
ytterpunktet til det andre.  

17. mai • Vi gikk kjapt gjennom oppgavene. Vedlegget med oppgaver 
fordelt på trinn er sendt FAU på Slack. 
1. og 3. trinn: Ansvar for å skaffe småpremier til barna (for 
gjennomførte leker)  
2. trinn: Ansvar for lekene 
4. trinn: Skaffe gevinster til hovedlotteriet (ca 15 premier) 
5. trinn: Ansvar for alt loddsalg (hovedlotteriet og 
lynlotteriet) 
6. trinn: Litt usikkert med tanke på at skolen ikke deltar i 
sentrumstoget, og at 7. trinn derfor får ansvaret for flagg 
og fane i borgertoget. 
7. trinn: Ansvar for flagg og fane i borgertoget 

• Leder av sosialgruppa – koordinere innhentingen av 
premier. 

• Innspill om at FAU tar initiativ til å få med skolens elever 
klassevis i borgertoget. Premie til trinnet som stiller med 
flest?? 

Vi inviterer 
klassekontaktene på 
møtet 14. april. FAU-
lederne sender 
invitasjon. 
 
 

Eksterne 
forespørsler: 

• 17. mai-henvendelse fra Kolonial – sendes til korpset 
• Pensjonist ønsker flytting mot betaling – sendes til 7. trinn 

 

Skolemiljø: 
 
 

• Møte i Skolemiljøutvalget i forrige uke. Gikk gjennom 
skolemiljøundersøkelsen.  

• Skolemiljøgruppa poster en tekst på FAU-siden på 
Facebook med enkle spørsmål om skolemelk og skolefoto. 
FAU-representantene deler posten på klassesidene. 

 

FAU mot neste 
skoleår 

• Møte med foreldre for 1. klassinger neste år Janne sjekker dato. 
FAU stiller på møtet 
og forteller om 
skolen og arbeidet 
FAU gjør. 
 

Driftsstyremøte • Møte neste uke. Innspill fra FAU: Ipad, matsituasjonen på 
AKS. 

 

 


