
 

 

Referat fra møte i FAU Tonsenhagen  
 
Tid: 8. januar 
Sted: Tonsenhagen skole 
Referent: Ingrid Wik, 1GUL 
 
Rektors halvtime & runde rundt bordet 

• Elevundersøkelsen 5-7. trinn: Rektor er fornøyd med resultatet, særlig at skolen scorer 
godt på mobbing. Det jobbes likevel kontinuerlig med temaet, det er fortsatt noen 
utfordringer. Rektor ber også foreldre om hjelp til å drive veiledning til barn som ikke er 
deres egne. Skolen har forbedringspotensialer når det gjelder tilbakemeldinger. Dette vil 
skolen ta tak i.  

• Nye sykkelstativer er på plass.  
• Rektor ber om innspill til skolens arbeid for bedre inkludering. Dette kan tas opp som 

tema på foreldremøtene i januar. FAU-representanter kan uansett be klassen/gruppen sin 
om innspill.  

• Rektor oppfordrer alle til å prioritere vennegrupper.  
• Rektor foreslo også at FAU kan komme med forslag til retningslinjer for bursdagsfeiring.  
• Endringer i ledelsen: Ledergruppen utvides med en person. Lene Fossum går inn i 

gruppen som ny inspektør.  
• Det blir ansatt ny miljøterapeut fra 1. mars. Denne kommer i tillegg til en fra før.  
• Skolen jobber med samhandlingsrutiner med Vollebæk skole. Skolen sørger for at riktig 

fakta om Tonsenhagenelevenes overgang til Vollebæk kommuniseres ut.  
• Det er ikke mulighet for å oppbevare ski over natten på skolen. 
 

Saker til orientering 
Håndtering av Tonsenhagenbarna ved overgang til Vollebekk skole. Mange foreldre er bekymret 
for hvor elevene blir plassert, og mange rykter florerer om at elevene blir fordelt på flere skoler. 
Oppfordring til foreldrene å forholde seg til informasjonen som kommer fra skolen.  
 
Andre saker:  
En av FAU-representantene tok opp skjermbruk i skoletiden. Mange grupper/klasser praktiserer 
dette under lunsjen. Det kom synspunkter på at dette kan føre til at barn glemmer å spise, 
måltidet bør være sosialt å stimulere til inkludering og sosial interaksjon mellom elevene, samt at 
mange barn bruker mye tid utenfor skolen til skjerm også. Et alternativ kan være høytlesninge i 
stedet, evt. lydbok.  
 
FAU vil innhente innspill fra sine grupper/klasser og saken tas opp igjen på neste møte. Bruk 
gjerne foreldremøtet til å innhente innspill også.  
 
Det ble også spm om regler for mobilbruk på skolen. Regelen er at tlf skal være avslått i sekken.  
 
Arbeidsgrupper  
Sosialgruppa: Sosialgruppa vil arrangere skøytekveld 14. februar.  
Trafikkgruppa: Fortsetter å jobbe med å søke midler til trafikksikkerhets-tiltak rundt skolen. 
Oppfordrer til å spre filmen som elevene har laget.  



 

 

AKS-gruppa: Vil sette seg inn i kommunens rammeplan for AKS. Det ble også informert om en 
evaluering av SFO-ordningen gjennomført av NTNU Samfunnsforskning. AKS-gruppa setter seg 
inn i rapporten for å innhente kunnskap og inspirasjon til dialogen med AKS-ledelsen.  
Skolemiljø-gruppa: Skolemiljø-gruppa er tydelige på at gode resultater fra elevundersøkelsen ikke 
er en hvilepute for kontinuerlig arbeid med skolemiljøet. Gruppen har tatt initiativ til å ha fast 
dialog med miljøterapeut/sosiallærer ved skolen.  
 
Praktisk info: 
Distribuering av møtereferater: Etter avtale med rektor, vil referater publiseres på FAUs sider på 
skolens hjemmeside.  
 
FAU tar i bruk "Slack" (app og på web) for samhandling internt i FAU.  


