
Referat FAU-møte 7. september 2021 

Rektors halvtime: 

Det har vært en fin oppstart av skoleåret. Nedgangen i antall elever fortsetter. Skolen har per nå 545 

elever, etter at 8-9 har meldt skolebytte. 

7. trinn har vært på leirskole, som det første trinnet på Hove. Fornøyde elever og slitne lærere – 

oppholdet skal evalueres. 

Skolen har fått noe økt svømmetid i basseng. 4. trinn skal først ut, det kan bli noe økt 

svømmeundervisning også på 5.-7. trinn. 

Skolen samarbeider med bydelen i hovedsak på tre punkter: 

• Overgang barnehage-skole 

• Samarbeid barnevern 

• Samarbeid fritidstilbud 

o På dette punktet er det nå dialog. Skolen ønsker spesielt å tilby lokaler til 

fritidsaktiviteter for 4.-7. trinn. 

Korona: De fleste ansatte er fullvaksinert, men det er mye fravær blant de ansatte og en krevende 

vikarsituasjon. Hurtigtester skulle kommet forrige uke, men har pr 7. september ikke ankommet 

skolen. Skolen har tett og godt samarbeid med smittevernteamet i bydelen om både løpende 

vurderinger og hvordan hurtigtestene skal brukes blant ansatte og lærere. Mer info kommer. 

Skolen har videreført en del tiltak til tross for at det er grønt nivå: 

• Faste oppstillingsplasser 

• Lekearealer fordelt på trinn 

• Foreldre ikke inn i skolegården på morgenen 

o På dette punktet har det kommet innspill om at det er vanskelig for noen. 

Hovedregelen er at foreldre stopper ved bommen, men det er mulig å gjøre spesielle 

avtaler dersom det er behov for det. Ta kontakt med kontaktlærer. 

Rektor ønsker råd på FAU på følgende temaer: 

• Bursdagsfeiringer 

• Bruk av elsparkesykler som transportmiddel til skolen 

Vaktmesterboligen: Her har det vært en befaring for å vurdere muligheten til å gjøre om boligen til 

helsehus. Dette er et sterkt ønske fra rektor. Tonsenhagens løsning er det dyreste alternativet, med 

et budsjett på 7,7 millioner.  

Skolebehovsplanen: Alt tyder på at det frem til skoleåret 2025/2026 skal være kapasitet på Vollebekk 

ungdomsskole til å ta imot elever fra Tonsenhagen. 

Rektor vurderer å invitere til åpent driftsstyremøte der man inviterer noen som jobber i 

Utdanningsetaten med skolebygg og anlegg til et slikt møte. Blir tema i neste møte i driftsstyret 22. 

september. 

Neste uke er det befaring på Tonsehagen for å vurdere rehabiliteringsbehovene på sikt.  



Hjertesoneprosjektet: Skolen og FAU jobber videre. Det er ønske om å gjøre dette til noe mer enn en 

holdningskampanje. Skolen har fått 60 000 kroner, men det vil neppe utgjøre vesentlig endring av 

problematikken rundt biler og barn på morgen og ettermiddag ved skolen. 

-- 

Gruppegjennomgang: Vi gikk gjennom arbeidsoppgavene til alle gruppene. Disse blir presentert for 

nytt FAU ved neste møte 12. oktober (ikke første tirsdag i måneden pga høstferie). 

Forslag til nytt FAU: Opprette en egen arbeidsgruppe som jobber med ungdomsskoletilhørigheten. 


