
Referat 03.11.20 

FAU-møte Tonsenhagen skole 

Zoom-møte 

 

Janne F, Beate, Elisabeth, Elin 3 blå, Elisas S, Astrid S, Anne Berit Evang, Anette S, Katrine 3 blå, Espen 

Petersen, Kari Tyssen, Kjersti Nerhus, Marcus Gabrielsen, Mariann Botten Hansen, Mona 

Heimerback, Nils 3 gul, Ove, Teresia Wangensteen, Tore Wallem, Veslemøy Faafeng, Vivian 

 

Saker:  Actionpunkt 

Rektors halvtime: Skryt til 7.trinn for gjennomføring av vennedagen 
Bruker intercommen til digital sangsamling 
Godt i gang med samarbeidsprosjekt med naturvernforbundet om utbygging i 
Grefsenkleiva. Lærer om prosjektarbeid, hvordan det settes i gang, 
interessekonflikter, «Den naturlige skolesekken» 
IKT-utfordringer. IKT-stilling lyst ut, ikke 100% stilling.  
Innsendte spørsmål: 
Trengsel i garderoben 
Allerede satt i gang ny friminuttsordning. Ønske fra elevene via elevrådet. 2-delt. 
1.-4. og 5.-7. 5.-7 prøver ut på tvers av trinnet. Rektor sjekker om dette også 
gjelder lillefri. 
1.og 2. deler garderobe, en inn-/utgang. Tatt opp med undervisningsbygg om 
utvidelse. Ikke lov med ekstra knagger i gange mtp brannhensyn. Akutt-tiltak-
forespørsel sendt utdanningsetaten og undervisningsbygg. 
Kommersiell innsnik, sponsorløp og Norli lesekonkurranse 
Skolen deltatt i mange år på lesekonkurranse, ingen betingelser ved deltagelse. 
Sponsorløpet var 4.trinns løp til inntekt for TV-aksjonen, første gang det 
gjennomføres. 
Ungdomsskole for 2011-kullet i 2024 
Ikke noe hos rektor om det ennå. Dog snakket med utdanningsetaten og 
høringen på skolebehovsplanen denne våren som ble utsatt. Minnet dem om 
Tonsenhagen opp mot Årvoll/Løren-problematikken. Rektor følger saken videre. 
Driftsstyret er også på saken, og gir beskjed om evt nytt. Rektor oppfordrer til å 
ha dette som fast agendapunkt fremover. Marcus sendt kort og prinsipielt svar 
på høringen. 
Læringsbrett på 1.trinn 
Ekstra utfordrende mtp IKT-utfordringene. Ventet med utlevering til etter 
høstferien, en del surr, ting var ikke på plass. Få apper skal brukes. Hovedvekt på 
Showbie og Book Creator. Vil bli hjemmelekse i ipad og bruk på skolen, men 
jobber tradisjonelt også. Skal bli bedre på informasjon til foreldre. Skal be lærere 
involvere klassekontakter og FAU til å samle inn spørsmål. 
1Grønn: Kjersti Nerhus sender innspill til rektor for å forbedre informasjon til 
foreldre og som utgangspunkt for videre diskusjon mellom skolen og FAU. 
 

 
 
 
 

Annet ● FAU kan jobb mer med tall og info rundt ungdomsskole-situasjonen. 

Politiske nivåer osv. Oslo Kommunale Foreldreutvalg-møte: Kan høre 

hva andre FAU tenker om disse spørsmålene. Info legges ut av ledere. 

● Skolemiljø-gruppa fr ros for tekst ifbm Halloween 

● Bruk Slack bedre – meld inn i grupper, still spørsmål i riktige grupper og 

ikke direkte til ledere. 

● Driftsstyret hatt møte: Elisabeth S og Mona deltatt. Mest fokus på 

høring på ressursfordelingsmodellen. Driftsstyret mener modellen som 

 



er foreslått jevner ut skjevheter fra dagens modell, men urimelig at det 

ikke skal tilføres mer midler kun omdisponere de som er der. Noen vil 

tape på det. Trer i kraft 2022. 

● Oslo KFU holder kurs i FAU-arbeid – Marcus legger ut lenke 

 

   

Trafikk Elisabeth Rømo, Jenny Ingeløv Erikssson, Iwona Sakour, Nils Sødal 
- Hjertesone-info med spørreundersøkelse sendes ut denne uka. 

Kartlegging av barn på 4. og 6.trinn. Tegne skolevei inn på kart i 

hjemmelekse. BYM lage statistisk analyse av dette, noen barn tas med 

på vandring for å peke på farlige steder langs skoleveien i 500meter 

radius. 

- Sette i gang trafikkvaktordningen igjen 

- Mindre trafikksikringstiltak kan sendes Bydel Bjerke 

 

 

Skolemiljø Astrid Schaatun (Leder), Anne Berit Evang, Mona Heimerback, Kille Michel, 
Mariann Botten Hansen 

- Snakket med sosiallærer Tina, positiv til å ha møteplass med henne. 

Første møte 23.11 

 

 

AKS 1.-4.trinn Kjersti Busterud (Leder), Synne Braarud, Kjersti Nerhus, Tore Wallem 
- Hatt møte med AKS-leder Helene. Ny ped.leder ansatt. Kartlegge 

behovet for informasjon til foresatte. Periodeplan legges på skolens 

hjemmeside. Oppstart 1.trinn i år, uklar info for dem som ikke startet 

første AKS-dag. Forslag om at AKS lager en film om lokalene og daglige 

rutiner til informasjon. Klær og påkledning; ta kontakt dersom det er 

noe vedr eget barn da det er mange som trenger hjelp. Ønsker 

informasjon om hvordan skjerm brukes på AKS og status på 

matservering. Is og godteri som trøst; Is brukes ved munnskader, har 

sklidd ut, Helene tar opp med ansatte. Forslag: skriv en liten tekst på 

Facebook som viser at FAU jobber med disse sakene. 

 

 

Sosialgruppa Vivian Eide, Espen Petersen, Ove Tynes (Leder) 
- / 

 

Natteravn 5.-
7.trinn 

Ellen Ossiannilsson/Teresia Wangensteen, Veslemøy Faafeng (Leder), Rita N. 
Sigernes, Kari Tyssen 

- Vært i kontakt med Årvoll-gruppa. De er løsrevet fra FAU nå. 3-4 

grupper det fordeles vakter mellom, går ca hver fredag mellom påske 

og høstferien, ikke vinter. Samles kl 20 på Årvoll gård for vester. 

 

 

 


