
Referat 04.05.21 

FAU-møte Tonsenhagen skole 

Zoom-møte 

 

Deltagere: 

Elisabeth 7B, Janne F., Beate (rektor), Marcus Gabrielsen, Hedda Fuglerud, Ove, Kari 2grønn + 

5b(vara), Teresia, Tore 1 blå, Kjersti A. Nerhus, Mona Heimerback, Elin 3 blå, Astrid S, Anne Berit 

Evang, Nils Sødal, Anne Magnhild, Veslemøy Faafeng 7A, Iwona Sakour 3G 

 

Saker:  Actionpunkt 

Rektors halvtime: • Pressekonferanse om Korona/Oslo i morgen. Skolen vet ikke noe mer 
enn andre. Hjemmeskole-løsning for 5.-7. denne uken også. 

• 17.mai 
Laget planer for flaggheising, korps og tale på skolen dersom det er 
lov. Også laget alternativ plan med Elevrådets tale og fra skolen 
digitalt på Facebooksiden til skolen. 
Mandag, tirsdag, onsdag neste uke blir det opplegg for barna i 
skoletiden. Skogen og ballplassen tas i bruk. Leker, konkurranser og 
premier. 

• Neste skoleår: 
Ansatt 2 nye lærere. Mulig det blir fler. Følger lærernormen 

• Planlegger førskoledag, klassesammensetninger og overgang til 
ungdomsskole 

• Skolehagemøte: 
Bestiller jord. Fått plantekasser. Fått frø fra Geitmyra. 
Behov for vannesyklus i juli 

• Korona: 
Smitte på 3 trinn 
Skolen vurderer om man kan komme på skolen om man tester seg ut 
av karantene. 
Tilsynsskole er det uansett, også på hjemmeskoledager for 5.-7. trinn 
Sender ut skriv 

• Trivsel – oppfølging fra sist 
Skolen har hatt spørreundersøkelse på 4.-7. trinn 
Fått svar fra ett trinn foreløpig. Gode og informative resultater som 
bekrefter lærernes inntrykk. 
Beate sender FAU samlet oversikt når alle har svart 
 

 
 
 
 

Annet/Del 2 17.mai 

• Hatt møte med klassekontaktene om opplegg. Godt oppmøte. 
Diskuterte trinnvis, ønske om gjennomføring i skoletiden. 

• Møte med skoleledelsen v/Beate og Lene. Skolen er med og 
organiserer. «Bestillingsliste» oversendt klassekontakter som samler 
inn fra foreldre. 

• Kiwi Tonsenhagen sponser 900 premier til 11.000kr. Sponser også is 
 
Ipad 
v/Kjersti A Nerhus 

• Saken var opp i høst, igjen 

• Innspill sendt rektor i høst 

 



• Ønske om kartlegging for hele skolen – men FAU må se på hva man 
ønsker ut av en sånn undersøkelse.  

• Bedre bruk av tiden å lage et bedre infoskriv til skolestartere, da det i 
høst opplevdes som mangelfullt. 

• Tydeligere regler på hva skole-ipaden skal brukes til og ikke 

• Kanskje vurdere å be om senere introduksjon i løpet av 1.trinn 

• Kjersti hører med Lene, inspektør 1.-3. trinn om hva skolens behov for 
kartlegging er 

• Vie siste møte før skoleslutt til temaet 
 

Trafikk V/Marcus 
Hjertesone 

• Treg fremgang, byttet kontaktperson 

• Elevvandring og undersøkelser gjennomført. Rapport lagt ut på Slack. 

• Må velge hvilke prosjekter man ønsker å gå for 

• Nils Sødal deltar også 

 
 
 
 
Gi 
tilbakemelding 

Skolemiljø v/Astrid 
Listene med tips til lærere og hjem er sendt ut. Er det opplevd at det er tatt i 
bruk? 
Nå er barna tilbake på skolen, delvis. 
Kan sjekke med klassekontaktene om hvordan hjemmeskolen oppleves, og gi 
tilbakemelding til skolen før sommeren 
 

 
 

AKS 1.-4.trinn v/Tore 
Ikke noe aktivitet siden sist møte 
Ingen flere innspill fra foreldre, annet enn ønske om mer hjelp i garderoben 
Hører med AKS om det er behov for et møte til før sommeren eller om det kan 
tas på epost. 
 
Gjenglemt tøy: 
Vanskelig å sjekke glemmekassa på AKS når tidsrommet er lite og varsel sendes 
ut sent. 
Forslag om å etterspørre et fast, jevnlig tidspunkt man kan komme på skolen 
for å ikke ha mengder med tøy som må gås gjennom et par ganger i året. 
 
Skolen la ut gjenglemt tøy for de eldre trinnene på AKS sitt område. 
 

 

Sosialgruppa 17.mai arrangement 
FAU kan bidra med inntil 1000,- per trinn 
Ikke søkt støtte andre steder 
 

 

Natteravn 5.-
7.trinn 

Hatt møte med Politi, SALTO og Natteravner sentralt 
Tipset om nettside Ung i Bjerke 
Dele rekruttering på Facebooksidene til trinnene 
Vurdere skolemelding etter 17.mai 
Sak lagt ut på Slack 
 

 

 


