
FAU-møte 12.10.21 

- Referent: Hedda (7a) 

- Tilstede: Isabella  Arslani 1Grønn, Camilla 1Gul, Daniel Bjur 1Blå, Aina M. Viken 2Gul, Kjersti 

2Blå, Kjersti A. Nerhus, 2Grønn, Marte Viken 2Rød, Sofie Brikell 3Rød, Jim Tore Vestli 3 blå, 

Ivonna  Sakur4b, Espen 4c, Marcus 5a (leder fra i fjor), Marijke Berdahl 5b, Vibeke 5c, Ove 

6a,Tommy Christensen  6b, Hedda (7a) (vara fra i fjor), Janne (leder 20-21) 

- Ikke alle trinnene har valgt representanter ennå. 

  

Rektors halvtime 

- Hvordan rekruttere representanter til FAU og klassekontakter? Færre representanter;  ønske 

om bedret kommunikasjon mellom vervene. Videreføre fellesmøter: 27/10 kl 17 i aulaen. 

- Overgang til ungdomsskole på Vollebekk – hevder det er kapasitet til alle Tonsenhagen barn 

frem til ‘25/’26.  Info møte 24/11 kl 17. Hvem kan bistå?  FAU har etablert en egen gruppe for 

overgang til ungdomsskole. Kom med innspill til saker. 

- Faste tradisjoner gjenninnført: Solidaritetsdager – bytte til Redd barna etter avdekking av 

bl.a. økonomisk  mislighold og overgrep i SOS-barnebyer. Leirskole info kommer i november 

- Høyt korttids fravær stab i høst. Vikarinnkaller klarte ikke å skaffe inn nok til fravær for 18 

ansatte. Første året med kull med 5 årslærerutdanning. To dager uten skole for 7. trinn: 

Innspill: hjemlet hvor? 

- Svømming: Økt antall timer fra i år, tirs hele året, etterslep på bl.a. corona-kullet. 

- Skolen har fått post-corona midler som ikke er øremerket? mulig til psykososiale  tiltak? 

Mljøterapeut i et års engasjement? 

- Amfiet rehabiliteres. 

- Ikke bruk bussholdeplass som drop-sone, blir nå ladestasjon for el-buss. Pt ingen egnet drop 

sone. 

- Skolehageprosjekt overført til engasjerte foreldre 

- Rosa sko? Kompenserer for frafall i fysisk aktivitet blant jenter på mellomtrinnet. Gutta skal 

også få et tilbud Landskamp billetter – Bare til rosa sko deltakere? 

- Vaktmesterbolig – før jul skal det avklares om renovering blir noe av 

- Fritidstilbud til barn på ettermiddagen i skolens lokaler? 

- Planer for total rehab av skolen innen ti år –  (v/ utdanningsetaten) 

 

Innspill og info om gruppene 

- Ønske om å distribuere funksjonsbeskrivelse av vervene 

- Trafikkgruppa: Bedring av trafikksikkerhet – to forslag om gangfelt i 30 sone tatt videre opp i 

bydelen. Hjerteskole prosjektet. Skolepatruljen ble avviklet i fjor grunnet for dårlig sikkerhet 

for skolepatruljen. Foreldre som trafikkvakter har ikke fungert tilfredsstillende den siste 

tiden. 

FAU-møtene 

- Generell info om organisering: En felles bit og i etterkant dele opp gruppevis for arbeid i de 

ulike gruppene, felles oppsummering til slutt. 

- Oppgaver for sosial gruppa: Nytt arrangement med enda mer «tidsrelevant» aktivitet? 

- info om hjertesoneprosjektet: 50.000 dekker ikke ønskede tiltak etter kartlegging 

jobbe for å øke midlene til prosjektet? 

- Intern kommunikasjon via Slack 



- Ekstern kommunikasjon via Facebook videreføres, samt skolemelding for de viktigste sakene 

- KFU – leder har deltatt på noen møter 

- Presentasjon av de ulike gruppe i FAU 

 

 

Valg 

Medlemmer i gruppene: 

AKS-gruppa: Marte Viken 2RØD, Aina M. Haukaas 2GUL, Emma Inderberg Jackson 1RØD; 

gjerne representant fra 3. eller 4. trinn 

- Natteravn (Årvoll drifter gruppa): Camilla Jonasson 7B  

- Skolemiljøutvalget: Marijke Berdahl 5B, Camilla Jonasson 1 GUL (OBS! Camilla er også I 

natteravngruppa fordi hun trolig sitter som representant for to klasser), Isabella Arslani 1 

GRØNN, Jim Tore Vestli 3 BLÅ 

- Sosial: Espen 4C, Anne M. Arvola 2 BLÅ, Sofia Brikell 3 RØD 

- Trafikk: Daniel Bjur 1 BLÅ, Tommy Christensen 6B, Iwona Sakur 4B 

- Ungdomsskole: Astrid Hannæs Schaatun, 5C, Ove Hoemsnes Tynes, 6A, Kjersti A. Nerhus, 2 

GRØNN, flere representanter 

 

Skolemiljøutvalget, 2 møter i året: Marijke Berdahl, 5B, Camilla Jonasson, 1 GUL (OBS! 

Camilla er også I natteravngruppa fordi hun trolig sitter som representant for to klasser),  

Isabella Arslani, 1 GRØNN, Jim Tore Vestli, 3 BLÅ 

 

Driftsstyret: 5 møter i året, agenda: bl.a. budsjett: Ove Hoemsnes Tynes, 6A (erstatter 

Elisabeth Strålberg fra januar 2022). De øvrige representantene i Driftsstyret sitter ut 2022 

 

Fast referent: Jim Tore Vestli, 3 BLÅ 

 

Kasserer: Marte Viken, 2 RØD 

 

Leder(e):  To har meldt interesse, men ikke endelig beslutning, valg av ledere går til neste 

møte i november 


