
Referat 05.01.21 

FAU-møte Tonsenhagen skole 

Zoom-møte 

 

Deltagere: 

Elisabeth 7B, Marcus Gabrielsen, Astrid S, Beakte (rektor), Anne Berit Evang, Elin 3 blå, Janne F, Kari 

2grønn + 5b(vara), Kjersti 1 grønn, Kjersti Busterud, Mariann Botten Hansen, Mona Heimerback, Rita 

Nylund Sigernes, Teresia, Tore 1blå, Veslemøy Faafeng 7A, Vivian, Iwona 3g, Nils Sødal, Tore Wallem,  

 

Saker:  Actionpunkt 

Rektors halvtime: Richard Larsen har tatt over etter Eli Løkken Jacobsen på kontoret. 
 
Ny ressurslærer på 3.trinn. Even tar over etter Heidi. 
 
Ansatt IKT-person ed pedagog- og IKT-kompetanse. 100% stilling. 
 
Spørsmål om nettfilter: 
Nettfilter gjelder også på hjemmenettverk. Web-content filter. Stopper ikke alt – 
må jobbe med nettvett også. Skolen har også Kripos-filteret. 
 
Korona: 
Forbereder eventuelt rødt nivå på barnetrinnet. Mulig det skjer allerede torsdag 
denne uken. 
 
Renhold: 
Klage på renhold mottatt i dag, ikke mottatt noe tidligere i høst. 
Grep har blitt tatt ved tidligere klager, 1 ansatt jobber senere på dagen (til 17-18) 
slik at ting ikke blir stående urent fra ettermiddagen og over natten. 
4.trinn kan også bruke HC toalettet, Terese fått beskjed.  
 
Ungdomsskole fremover 
Ikke noe mer nytt 
4.trinn spesielt opptatt av overgangen til Vollebekk. 
Beate følger opp mot person i etaten som har med dette å gjøre før neste FAU-
møte i februar. 
Tallene for skoletilhørighet legges ut av Marcus. 
 
Skolen har behov for ski- og skøyte-utstyr til utlån til elever som ikke har selv.  
Janne lager oppslag på FAU sin Facebook-side 
 
Noen lærere ønsker å få til en skolehage. Trenger foreldre med kompetanse 
og/eller interesse, samt at det bør søkes penger fra stiftelser og tiltak rundt om. 
Flere skoler rundt oss som har erfaring fra dette. 
Janne lager oppslag på FAU sin Facebook-side 
 
Hvis det blir rødt nivå ifbm korona: 
Skolen vil dele inn trinnene annerledes enn forrige gang det var rødt da alt ble 
delt i 2.  
1.-3. trinn deles i 6 deler 
5.-7. trinn deles i 4 deler 
4.trinn deles i 5, maks 15 i hver kohort. 

 
 
 
 



Skolen kommer til å slite med nok voksne. Lærer og assistenter skal i hovedsak 
følge 1 kohort, men 2 og 2 kohorter kan samarbeide. 
2 turdager i uka, men finnes rom inne som kan brukes på kort varsel dersom 
været tilsier det. 
Alle skal på skolen hver dag,  
AKS vil ikke ha morgenåpent, men forhåpentligvis fullt åpent på ettermiddagen. 
Barn med foreldre med samfunnskritiske jobber vil få tilbud. 
Barn med andre ekstra behov vil få tilbud via miljøterapeuter og helsesykepleier. 
Skolen sender ut generell info. 
Lærere sender ut for trinnet. 
 
Sak om fjerning av skolepsykolog 
Saken er vunnet, blir ikke fjernet. Skal heller styrkes spesielt for ungdom. 
Lite sett på Tonsenhagen da opprinnelig tenkt for 3-4 skoler, men i realiteten 6-7 
skoler. 
 

Annet Søknadsfrist for Urbant landbruk er 20.1 (delt på Slack) 
Janne sjekker med Beate hvem som bør søke, FAU eller skolen 
 
Ungdomsskole: 
Lage et kortfattet notat om prosessen og legge ut. 
Deler noe når vi vet noe, men må være kildekritsik. 
Marcus lager forslag og deler på Slack for innspill 

 

   

Trafikk Trafikkvaktordning sender Richard for utsendelse på skolemeldings-app 
Hjertesone-prosjektet: Kartleggingsfaser ikke gjennomført som forespeilet. 

 

Skolemiljø V/Astrid S 
Hadde møte med Tina, sosiallærer før jul 
Nytt møte avtalt 11. januar 

 

AKS 1.-4.trinn v/Kjersti Busterud 
Nytt møte med AKS-leder Helene snart.  
Meld gjerne inn saker. 

 

Sosialgruppa v/Vivian  
Ikke hatt fler møter siden sist 
Skøyekveld i februar må følges opp – bør gjennomføres. 
Se om den evt skal deles opp, hvem er den mest relevant for. 

 

Natteravn 5.-
7.trinn 

v/Veslemøy 
Ikke skjedd noe siden sist. 
Har hatt kontakt med Årvoll sin gruppe. 
Tenker å foreslå for dem å samarbeide, og at Tonsenhagen rekrutterer 
mannskap slik at det kan utvides til flere kvelder eller større deler av året. 
Anne Berit forsøk å melde seg som interessert til Årvoll, men ikke hørt noe 
tilbake 
Veslemøy tar opp spørsmål om hvordan man tar i mot nye gåere før vi 
rekrutterer mer mannskap. 
Status tas opp på februar-møte 

 

 


