
Referat 02.02.21 

FAU-møte Tonsenhagen skole 

Zoom-møte 

Deltagere: 

Marcus Gabrielsen, Astrid S, Beate (rektor), Anne Berit Evang, Elin 3blå, Janne F, Kari 2grønn + 5b 

(vara), Kjersti 1grønn, Kjersti Busterud, Mariann Botten Hansen, Mona Heimerback, Rita Nylund 

Sigernes, Ellen Ossianilsson 7C, Tore 1blå, Veslemøy Faafeng 7A, Iwona Sakour, Nils Sødal, Tore 

Wallem, Espen Petersen, Katrine J2012 

 

Saker:  Actionpunkt 

Rektors halvtime: Skolen har vært på rødt i litt over en uke. På gult igjen fra 3. februar. Det er ulikt 
fra skole til skole i Oslo hva rødt nivå betyr. Skolens bygningsmasse er en del av 
årsaken til at skolen ønsker alle elevene velkommen hver dag – også på rødt. Alle 
trinn har fire rom tilgjengelig. 
I tillegg er skogen flittig brukt. 
Alle overganger trenger en del rigging, spesielt fra gult til rødt. Skolen oppdaget 
at de mangler en del datautstyr og projektorer, men dette ble skaffet relativt 
kjapt. 
Rektor ble overrasket over at myndighetene tillot kohortbytte midt i uka. Det er 
rigget en del i dag etter skoletid. Det krever også mye av lærerne å endre 
planene for ny gruppeinndeling. 
Skolen har klart å opprettholde tilnærmet normal oppfølging av 
spesialundervisning. 
Vikarsituasjonen gjorde at 4. trinn ble sendt hjem fra AKS én dag denne uken. 
Når skolen går tilbake på gult, øker fleksibiliteten i vikarbruken noe. 
 
Ikke noe nytt å melde angående ungdomsskole. 
 
Spørsmål til rektor: 
- Skatepark på skolens område: 
Idrettsbanen tilhører bymiljøetaten. Vi har ikke hatt oppgradering på veldig 
mange år, og kunne tenke oss å lage noe som kan innby til litt annen aktivitet 
enn fotball. Vi har sett i koronatiden at det er stor bredde i interessen til barna. 
Bymiljøetaten ønsker å gi bort banen til skolen, men det ønsker ikke skolen uten 
videre, blant annet på bakgrunn av vedlikeholdsarbeid. 
 
- Supernytt oppleves skummelt for noen 
Supernytt er ifølge NRK tillatt for alle. Men vi forholder oss til at det er ment for 
8-12-åringer. Har tillit til at lærerne ivaretar barna de opplever som litt sårbare 
rundt dette. Dersom man opplever at dette er vanskelig, ta gjerne kontakt 
direkte med læreren. 
 
FAU formidlet også skryt til lærerne og skolen for håndteringen i det som 
åpenbart er krevende for de ansatte. 

 
 
 
 

Trafikk Ikke noe å rapportere.  

Skolemiljø Hatt møte med sosiallærer. Vennegruppe og bursdager er lagt litt på is. 
Finnes det digitale møteplasser der det er mulig å samle elevene, med hjelp fra 
voksen? For eksempel vennegruppe digitalt. 
AmongUs 
Discord 
Minecraft 
Teams  

 



Zoom 
 

AKS 1.-4.trinn v/Kjersti Busterud 
Hadde møte med Helene. Snakket mest om hentesituasjonen. Evig kjør på 
telefonen. Nå er det også sendt ut mail om mulighet for fast hjemsending. 
Det er alltid en voksen i garderoben for 1. og 2. trinn. 
Organisering på AKS: De er organisert i mindre grupper, også på gult nivå. 

 

Sosialgruppa Skøytekveld 
v/Ove 
Hatt kontakt med helsesykepleier Bitto om å samle barn. Anbefalingen er å 
forholde oss til kohortene som skolen opererer med på gult nivå. 
Har snakket om uke 7 og 9 som aktuelle tidsrom. 
Vi må sette oss grundig inn i retningslinjene og alle smittevernregler må 
overholdes. 
Ove tar en sjekk med bydelen, oppdaterer på Slack. 

 

Natteravn 5.-
7.trinn 

v/Veslemøy 
Tonsenhagen samarbeider med Årvoll skole. Ordningen i dag er at lederen av 
Årvoll natteravn disponerer de som har meldt seg. Vi forsøker å rekruttere 
foreldre/FAU-medlemmer som kan meldes inn som gruppeledere til ordningen 
på Årvoll. Dette for å sikre at natteravnene går faste ruter rundt Tonsenhagen. 
Noe som trolig er avgjørende for interessen blant foreldrene på Tonsenhagen 
skole.  

 

 


