
Referat 02.03.21 

FAU-møte Tonsenhagen skole 

Zoom-møte 

 

Deltagere: 

Elisabeth 7B, Marcus Gabrielsen, Beate (rektor), Ann-Merete, Anne Magnhild, Astrid S, Cecilie, Kari 

2grønn + 5b(vara), Kjersti A. Nerhus, Kjersti Busterud, Mariann 6a, Ove 5A, Rita N Sigernes, Tore 1blå, 

Veslemøy Faafeng 7A, 

 

Saker:  Actionpunkt 

Rektors halvtime: • I gang med å planlegge neste skoleår. 
Utlysninger  
Nedgang i elevtall 1.trinn neste år. 64 egne barn, 10 skolebyttere. Ingen 
spesifikk årsak. Går ut over skolens økonomi. Nedgang på nesten 2,5 
MNOK fra 2019 til nå. 

• Infoskriv rett før vinterferien 

• Info i dag vedr Korona: 1.-4.trinn i karantene, 64 stk pluss et par eldre. 
Mange ansatte i karantene eller venter på test. Vikarsituasjonen er 
prekær, noen klasser måtte være hjemme pga manglende voksne. 
I gang med å lage hjemmeskole for de i karantene. 
Ikke eget opplegg for syke som ikke er i karantene. Kun barn i karantene 
har krav på hjemmeskole.  
Beate tar med videre at det er ønsket for øvrige syke også. 

• Mat & Helse-rommet snart ferdig oppusset. Midler via Universell 
Utforming 

• Varslet høring skolebehovsplan utsendes 14.4. Høringsfrist 6.juni. 
Endelig utkast for bystyret i september. 

• Interessentsamling – vurderer å lage en gruppe rundt skolestruktur i 
Bydel Bjerke. Beate meldt inn at Tonsenhagen vil delta. 

• Vaktmesterboligen – egen sak. Beate ønsker hjelp 

• 17.mai – kalles inn til møte senere 
 
 

2 saker meldt inn via Slack i ettertid: 
1) Solidaritetsdager i koronatid: 

Skolen planlegger å bruke to dager i mai til å lære om et prosjekt i regi 
av SOS-barnebyer som vanlig. Og deretter arrangeres en sponset stafett 
klassevis 

2) Hjertesoneprosjektet er tildelt kr. 50.000,- 
 

 
 
 
 

Annet/Del 2 Vaktmesterboligen: 

• Legges ut tekst på Slack 
Boligen ønskes brukt av skolen men det er dyrt å rehabilitere. Lang 
prosess mot undervisningsbygg og bydelen.  
Kan foreldre hjelpe til? 

Skøytekveld utgikk 
 

 

Trafikk   

Skolemiljø V/Astrid S 
Gruppa har laget forslag til liste til skolen og lærere, hvordan beholde godt 
skolemiljø. Det er også laget til foreldre. 

 



Tilbakemeldinger ønskes, legges ut på Slack senest fredag. 
Skal legges frem for skolen mandag. 

AKS 1.-4.trinn   

Sosialgruppa   

Natteravn 5.-
7.trinn 

v/Veslemøy 
Mailkontakt med en gruppeleder i Årvoll. De er fleksible på ruter som gås. Tar 
gjerne i mot innspill. Områder man vet det befinner seg ungdom prioriteres. Går 
ca 2 timer ad gangen i flere puljer. Starter å gå ved påsketider. Sendes ut lister 
på forhånd. 
Kan sende ut rekrutteringsmelding via skolemelding i løpet av mars. 
Veslemøy lager utkast til tekst, sammen med PowerPoint fra Årvoll. 
 

 

 


