
Referat FAU-møte 4. juni 2019 

Til stede: 

Line Kristoffersen (4b), Elisabeth Strålberg (6b), Mona Heimerback (6A), Lise P. Mjørlund (vara 3b), 

Alexander Birch (1rød), Terje Marti (3a), Marcus Gabrielsen (2GUL), Trine Svendsen (4c), Synne H. 

Noreng (2rød/7a), Elisabeth Rømo (5B), Ingrid Wik (1 Gul), Janne Fredriksen (5A). 

Rektors halvtime: 

- Rekord-inntekt på Solidaritetsdagene. Sammen med omvendt julekalender har Tonsenhagen 

bidratt med 120 000 kroner til SOS Barnebyer. 

- Sommeravslutning tirsdag 18. juni – kommer infoskriv i løpet av denne uka og invitasjon 

neste uke. Klassekontaktene må bidra til å samle trinnene etter arrangementet med sang på 

fotballbanen. 

- Mail om lærerkabalen neste år er sendt ut. Noen har hatt problemer med å åpne vedlegg. 

FAU-representantene kan dele informasjonen på de lukkede Facebook-gruppene. Skolen 

forsøker å introdusere nye lærere for de aktuelle klassene før skoleslutt. 

- Jobber videre med ansettelse av skoleassistenter og noen andre funksjoner. 

- Skolen har helsesøster på 100%, psykolog starter i august, familierådgiver er her hver tirsdag. 

Tilbudene er lavterskel, det skal være lett å få tilgang. Fint om FAU bidrar til å spre budskapet 

om disse tjenestene. Det blir også presentert på foreldremøtene til høsten. 

- 5.-7. trinn skal før sommeren delta i en spørreundersøkelse om å være ung i Oslo. Formålet 

er å gi barna mulighet til å fortelle lokalpolitikere hvordan det er å vokse opp der de gjør. Info 

kommer til foreldrene med mulighet til å reservere seg. 

- Skolen skal til høsten være med i et prosjekt sammen med Naturvernforbundet. 

- 17. mai: Skolen planlegger for å delta i byens 17. mai-tog annethvert år. Det er relativt 

kostbart, men hovedargumentasjonen er at det krever mye organisering fra skolens ansatte. 

Rektor åpner for idédrodling i FAU. Har forståelse for at det har stor betydning at man rokker 

ved tradisjonen. Korpset ønsker trolig å gå årlig. 

o Beredskapsplaner 

o Organisering av buss 

o Påmelding av elever 

- Vi kan diskutere både hvordan vi kan ta opp et lokalt arrangement og hvordan vi kan løse at 

vi endrer en viktig tradisjon. 

- Angående saken FAU stemte over sist angående skjermbruk i lunsjen: Rektor og Helsesøster 

skal ha møte med leder i et prosjekt i Groruddalen om folkehelse. Her vil hun ta opp temaet. 

Kommer med tilbakemelding på neste FAU-møte.  

- Sak tatt opp til FAU: Håndtørkerne er montert i barnas ørehøyde og de lager veldig mye lyd. 

Rektor tar det med til Undervisningsbygg. 

- Fraværsgrenser: Tonsenhagen har relativt lavt fravær (ca 4%), men har en utfordring med 

forsentkomming. Det er lagt en plan for å endre dette, en modell er behandlet i plangruppa 

og blir introdusert til høsten. 

 

Evaluering 17. mai: 

- Totalt sett et vellykket arrangement. 5. trinn fikk inn ca 22 000 kroner til leirskolen om to år.  

- Mye som var uklart 

- Vanskelig å skaffe premier til hovedlotteriet. 4. trinn bør starte tidlig neste år. 



- Vi valgte å leie Draghisa (vaktmester) på dagen. Det var verdt investeringen for trygghet i 

gjennomføring. 

- Tilbakemelding om at det var litt uklart hvor ting skal ryddes. 

- Bruk av lydanlegg: Husk å gå vekk fra høyttalerne. Ha tett mikk. 

- Søppelsekker kun for flaske, både for miljø og inntjening. 

- Skal vi ha arrangementet på skolen noe tidligere når skolen ikke skal gå i tog i byen?  

- Innspill at det kan være en premie (drops eller lignende) til dem som ikke vinner på 

lynlotteriet. 

 

- Vi har opprettet en ny FAU-adresse – tonsenhagenfau@gmail.com – passord: tonsenhagen 

- Der er det også opprettet et område (disk) med alle relevante FAU-dokumenter. Alle FAU-

representantene fra hvert trinn har ansvar for å oppdatere oppgavene for eget trinn. 

- Sosialgruppa oppdaterer dokumentene for Bokbyttekveld og Skøytekveld. 

 

Det nåværende FAU setter opp et møte med nytt FAU i september. Tema: 

- Møtefrekvens 

- Kommunikasjonsrutiner (Slack mm) 

- Legge plan for de første arrangementene (refleksens dag + bokbyttekveld + skøytekveld) 

- Det bør også være en overlevering av mulige saker neste FAU kan jobbe med 

o Skjermbruk 

o Trafikksituasjonen 

o 17. mai årene skolen ikke går i tog 

o FAU-kontakt med skolens helseteam for å få informasjon og kunne være bedre i 

stand til å spre informasjon ut i foreldregruppa 


