
FAU møte 07.05.19 

Sak Referat 

Rektors halvtime 

 

Motorskoleprosjekt 

Tidlig intervensjon 

Barnehjernevernet 

Metodikk og strategi for å forstå barns atferd. Tonsenhagen skole er 

utvalgt pilot skole i vår bydel. Iverksette tiltak tidlig. Kompetanse rekke hos 

lærerne på metodikken.  

100% psykolog fra høst 2019. 

Miljøverksted med skogsturer for å ta med barn sm sliter på turer i skogen. 

Livshåndtering. Snakkerom og pauserom i enkelte friminutt. Bemanne eks 

aula og spille og snakke med barn som trenger. Skolen har ansatt 

miljøterapeuter som skal ta seg av dette. Ressursteam: sosial lærer, 

helsesøster og pp tjenesten.  

Se barnas behov fra flere synsvinkler. 

Miljøterapeut Marie som har 80% stilling er utvidet 20% prosjektleder frem 

til jul 2019. Skolen har fått en del midler til prosjektet 450 000.  

Skolen ønsker fortsatt å gjøre vaktmesterboligen om til helsehus. Dette vil 

vi jobbe med å få på plass.  

 

Spørsmål fra FAU: miljøterapeutene er faste ansatte. Viktig at barna vet om 

at de har dette tilbudet og vil ta det i bruk ved behov av eget initiativ . 

Viktig å integrere miljøterapeutene i arbeidsmiljøet.  

 

Personal seminar til høsten med alle ansatte på Klekken: fagfornyelse og 

tidlig intervensjon.  

 

Læringsbrett til alle elevene på alle trinn fra høsten. Tidlig foreldremøte til 

høsten med informasjon til foresatte om det 

 

FUS nytt prosjekt forsterket undervisning i skriving: stort skrive prosjekt. 

Tonsenhagen skole skal være i forsøksgruppe småskolen.  

Vi har to lærer spesialister på skolen: Spesialist i skriving norsk.   

 

Spørsmål fra FAU: er det forskning / evaluering på bruk av læringsbrett. 

Rektor: Det øker motivasjon og mulighet til å differensiere mellom elevene. 

Skolen evaluerer internt. Klassene har hatt klassesett med læringsbrett i 

klassene så elevene er vant til det fra før. Det er nettfilter på alle i pader for 

1.-4. klasse. Nedlasting av apper  er styrt fra skole 

 

Skolen er miljøfyrtårn skole. Resertifisering hvert år.  

Barn skal sortere gjenglemte klær og ting selv sammen med en voksne på 

skolen. Veldig mye gjenglemt. 

 

Spørsmål: Hva med gratis frokost? 

Bjøråsen skole gjør dette og har bra resultat med det. 

 

Aks Tonsenhagen har godt rykte på matservering 

 

Ramadan: hvis barn faster tar skolen kontakt med hjemmet 

 

Musikkrom skal opprustes og vi jobber med å få godkjenning for å pusse 

opp som vi ønsker 

17. mai  2. trinn og 5. trinn har ansvar for arrangementet. 2. trinn leker og 5. trinn 



lynlotteri og loddsalg. Sosial komité har nøkkel til fau rom. Fau og 

klassekontakter fra 2. og 5. trinn møter på skolen 17. mai klokka 15:15. 5. 

trinn har fylt opp vakter og 2. trinn har nesten. Vi har kart over plassering 

 

Program for 17. mai lages av elever 

 

Flaggborg til Borgertoget: 6. trinn har ansvar for flagg til borgertog. Line vil 

sjekke hvor flaggene er og hvem som skal ta de med til borgertoget på 

Tonsenhagen. 

FAU fra 6. trinn snakker med 17. mai leder på skolen Lene Fossum 

angående flaggborg og fane til borgertoget 

 

Line snakker også med Are i korpset hvordan transport av flagg organiseres 

 

Lydanlegg må også sjekkes ut 

 

Vi vil at Dragisa tidligere vaktmester jobber timer for oss på 17. mai 

 

Skjermtid FAU tar opp om elevene bør se på skjerm i spisepausen på skolen. 

Helsesykepleier mener det ikke er heldig. FAU har ved andre skoler 

engasjert seg for å forby skjerm i spisetiden. Høytlesning er et alternativ. 

 

FAU stemmer enstemmig for at vi anbefaler at skolen ikke har skjermtid i 

spisepausene til daglig. FAU diskuterer også enkelte positive sider ved det 

og at det kan virke som premie. FAU er også interessert i å vite hva 

elevrådet mener om saken. 
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