
Referat fra møte i FAU 05.02.19 

Cathrine (4B) er stand in for Line Kristoffersen i dag 

SAK REFERAT 
Informasjon fra 
rektor 

1: Møte med bydel Bjerke – ønsker økt helsesøster tjeneste på skolen. Vi skal 
få en skolepsykolog i 100% stilling. Denne skal holde til på skolen men deles 
med to andre skoler. Vi skal også få 20% terapeutstilling. Vi håper at 
vaktmesterboligen kan brukes til dem og at denne da blir pusset opp. 
2: Skiaktiviteter på skolen. Masse barn på ski, masse vinteraktivitet på skolen 
det er vi glad for. Har hatt skidag for hele skolen og klasser har skigym. 
3: Noen nyansettelser på skolen neste år. Vikariater. Flere lærere som skal ut i 
permisjon. I gang med å lyse ut før vinterferien. Vi vil være tidlig ute og prøve 
å få gode søkere. Skolen har så langt vært vant med å få gode kandidater.  
4: Utfordringer med elever som opptrer uvettig på nett. Overrasket over at 
små barn får lov til å være på nett. Det er 13 års grenser for flere sosiale 
medier som barna bruker. Dette har ført til utestenging, negative 
kommentarer om andrebarn. Mye som er leit rundt dette. Dette har vært i 
fokus på foreldremøter. Rektor vil sende ut en sterk oppfordring til foresatte 
om å kontrollere og begrense bruken av sosial medier og å gjøre barna godt i 
stand til å takle og bruke nettet på en fornuftig og god måte. 
5: Oppfordrer til å ha vennegrupper. Møte med klassekontaktene til høsten 
om klassekontaktenes oppgaver. Det er en forventning om at familier har 
vennegruppetreff også oppover i trinna. Dette øker sosial kompetanse. Denne 
kan ikke bli for god.  
6: Rektor har lagt merke til at veldig mange kommer for sent. Holdningen til 
dette virker som om det ikke er så viktig å komme i tide. Rektor står i 
skolegården om morgenen og hilser på elevene når de kommer. Gode ideer til 
hvordan man skal håndtere denne for sent-kommingen mottas med takk. 
7: Streike for miljøet! Noen barn vil streike for miljøet. Engasjementet er bra! 
Noen vil gjøre det for å få fri fra skolen. Rektor sier nei til å streike, men det er 
lov å ha en aksjon, skrive fine plakater, skolen kan hjelpe med det. 
Sjarmerende og sterke meninger hos noen barn på 4. trinn. Mye miljøfokus i 
undervisningen generelt. Oslo klima hovedstad har gitt muligheter til å få 
besøk fra klimaagenter / miljøagenter. 
8: 79 barn har søkt seg til skolen til høsten 

Kommentarer fra 
FAU 

1: Barn synes det er for lite mat på AKS. Noen trenger litt mer mat enn andre 
og går sultne på AKS. Dette vil rektor undersøke nærmere. 
 

Skjermtid Mange grupper på skolen ser på film/ skjerm i spisetiden. Dette blir ytterligere 
minutter foran skjerm i løpet av en dag. Unødvendig. I AKS-tiden sitter elever 
på biblioteket og ser på ting på skjerm uten voksne til stedet. Lurt med en 
runde på AKS på dette da noen ser på ting med for høy aldersgrense.  
Svar fra rektor: Skolen er med i folkehelseprosjekt Grorud. Dette gjelder både 
kosthold, aktivitet og skjermtid. Skjermtiden skal reduseres.  
Barna skal ikke se på youtube på skolen med mindre det hører til 
undervisningen. De har regler som sier at dersom de ser på ting de ikke skal, 
blir konsekvensen inndragning av Ipad for kortere eller lengre perioder. 
Dette vil rektor og Helene følge opp. Send meldinger til rektor når dette 
observeres.  

Skøytekveld 13.2 klokka 18-20. Sosial-gruppa er godt i gang med planlegging av kvelden. 
6. trinn har ansvaret for salg av mat. Jo Petter. 



FAU har ansvaret for å stille som vakter.  
Janne, Markus stiller opp som vakter og møter ca 17:15 – 30. 
Ellen snakker videre med vaktmester angående lys, toaletter og kjøkkentilgang 
+ musikk.  
Vi ønsker at skøytene skal slipes. Intersport har gjort dette tidligere, men på 
grunn av at vi var litt sent ute mener de at de ikke har kapasitet i år.  
Bymiljøetaten skal preparere banen. Anita har kontakt med dem.  
FAU må hjelpe til med å spre informasjon ut til de ulike gruppene. Legg ut på 
klassene sine facebook sider.  

Slack Last ned appen og finn gruppen fautonsenhagen 
linekristoffersen@yahoo.no 
 
Ha en rutine på FAU møtene hvor vi sjekker hva som ligger på slack 
 
Sosiale arrangementer går ut i skolemeldinger 
 
Alle i FAU og vara skal inn på Slack. Markus inviterer alle inn via 
epostadressene våre.  

Referat fra møtene 
ønsker FAU ligger 
på tonsenhagen.no 
 
 

Referater sendes til Eli, rektor og Line. 
Skolens admin må legge ut referatet.  
Referatet kan ligge der i 1 skoleår før de tas bort.  
 

Hva skal ligge på 
portalen 

Informasjon om klassekontakter 
FAU har en økt på møtet der vi ser gjennom hva som ligger i portalen og hva 
som bør fjernes eller oppdateres 

Årshjul FAU Det er forslag om å sette opp faste aktiviteter og oppgaver som skal gjøres til 
de ulike tider i et årshjul. Vi ønsker å være ute i god tid med planlegging av 
arrangementer og annet.  FAU ser på årshjulet på møtene og forbereder neste 
aktivitet på årshjulet.  
 

Informasjonsflyt 
FAU 

Nye medlemmer får et velkomstskriv om oppgaver i FAU 
Vi ønsker å spare på dokumenter om blant annet arrangementer som har vært 
og som gjentas år etter år. Slik kan nye medlemmer i FAU følge oppskriftene 
fra tidligere og spares for mye arbeid.  

17. mai 2019 Skolen, Korpset og FAU har ansvaret for arrangementet på skolen 17. mai. På 
neste møte i FAU tar vi opp 17. mai og ser på alle oppgaver som skal løses i 
forbindelse med arrangementet. Ansvarsfordeling for oppgavene denne dagen 
fordeles. Det som er fast er at Korpset har ansvaret for cafe-salg, 2. klasse har 
ansvaret for lekene i skolegården og 5. klasse har ansvaret for loddsalg.  
FAU skal være med å legge til rette for alt og være med å rydde etterpå. 
 

 

Neste møte i FAU er 5.3.19 

Referent: Ellen Vik Ossiannilsson 


