
Referat 04.02.20 

FAU-møte Tonsenhagen skole, Biblioteket 

Deltagere: Synnøve 3 Rød, Jan 3 Grønn, Beate 1 Blå, Nils 2 Gul, Andreas 2 Grønn, Elin 2 Blå, EXXX 7B, 

Kristina 1 Grønn, Jørund 6C, Elisabeth 5B/7B vara, Liv Turid 2 Rød, Kari 1 Grønn, Ann Kristin 4B, Mona 

7A, Marianne 1 Gul, Line 1 Rød, Astrid 6A, Marcus 3 Gul, Janne 6A, Guro 3 Blå, Trine 5C 

Referent. Elisabeth 6A 

 

Saker:  Actionpunkt 
Rektors halvtime: • Infomelding i Skolemeldingsappen om blotter. Skolen er 

ikke informert om blotting i skoletiden. 
 
 

• 7.trinn-elever og ipad-episoden: Lærer sendt ut melding 
til foresatte. Blir fulgt opp fra skolen. Konsekvens: 
ipadbruk blir gjennomgått for alle trinn og skal følges 
opp. Reglene kan deles fra skolen til foresatte. Skal også 
legges på hjemmesiden til skolen. 

• Nettfilter: Skolen bruker utdanningsetaten sitt. Mer info 
må deles med foresatte. 

• Skjermfri spisetid: Vesentlig mindre skjermtid enn før 
iverksetting av tiltak. Skolen følger også 
Folkehelseinstituttet sine anbefalinger om skjermtid. 

• Mangelfullt renhold på toaletter: Skolen ikke mottatt 
klager, FAU mottatt klager. Ødelagt lås, manglende sete. 
Må meldes AKS og skolen så snart man ser noe uheldig. 
Økt fokus på toalett ved AKS. 

• Elevundersøkelsen + trivselsundersøkelsen: 1-4 trinn – 
svakere resultat enn før. 7.trinn publiseres på 
Skoleportalen – gode resultater. Plan for oppfølging: 
Dialogkonferanse. Fokus fra lærere på gode og dårlige 
punkter som skal følges opp.  

• Ungdomsskole fremover: Rektor undersøker. Holder 
FAU informert. 

• Musikkrommet: Offisiell åpning etter vinterferien. 
 

Beate gir beskjed når 
hun har snakket med 
politiet 
 
Beate sender skrivet 
til Janne 
 
 
 
Beate deler 
 
 
 
 
 
Defekte toaletter – 
Skolen må reparere 
 
 
Beate sender 
undersøkelsen på 
epost til Janne 
 
 
 

Arbeidsgrupper – 
oppgaver/oppfølging 

• IKT 
• Sosialgruppa 

Skøytekveld avlyses – skal det byttes ut med noe annet? 
Natursti, rebusløp? 

• AKS-gruppa 
Ønske om å bytte frukt-dag på AKS 

• Trafikk-gruppa  
Trafikkagent-appen har issues og vi er bedt av BYM om å 
vente med å pushe denne. BYM også invitert på befaring 
ute. 
Initiativ fra sameier i Årvollveien vedr.farlig skolevei. 
Trafikkgruppa setter opp illustrasjon til FAU for å se om 
dette skal støttes. 

• Skolemiljø  
Skolefoto, skolemelk – Felles undersøkelse for å se om 
det er ønske om å bytte dagens ordning 

 



Ipad – filter - lekser • Bogstad skole har forsøk med nytt filter fra Osloskolen. 
• 5B ønsker at FAU tar dette direkte opp med 

utdanningsetaten. 1.klasse jobber med brev om det 
samme til lærerne. Klassekontakter sender FAU når 
klart. 

• Hvem har ansvaret? Skolen eller etaten? 
• Sjekke ut hva som er vanlig på andre skoler. Sjekke 

regleverk. Kommunalt foreldreutvalg – FAU sjekker hva 

andre FAU’er gjør 
• Skal ipad med hjem?: Marianne 1gul sjekker hva andre 

skoler gjør 

• Hva med skrivelekser?: Oppleves problematisk-. 3.trinn 

bes sjekke dette med klassene på trinnet. 

 

Eksterne forespørsler: 2 masterstudenter ønsker å gjennomføre et forskningsprosjekt. 
Spørreskjema online. Rektor sier ok. Distribueres via 
skolemeldingsapp.  

FAU sier ok 
Be om å få se 
resultatene 

Kommunikasjonskanaler: 
 
 

Slack er kanal innad i FAU 
Facebook er kanal utad fra FAU 

 

 


