
  

FAU møte Tokerud skole 19.09.2022 
 
Tilstede: Ass. Rektor Anne Brit Sivertsen, FAU representanter fra 8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9C, 

10D og 10E.  

 

Informasjon fra Ass. rektor Anne Brit Sivertsen:  

Tokerudhallen 

Driftstyret har fått svar på brev fra etaten, som ble sendt før sommeren. Hallen kan ikke 

brukes av skolen da den ikke er tilpasset standarden for kroppsøving. Men, den kan nå leies 

for en og en klasse av gangen. Dette anses som et positivt svar. 

 

Arbeidsmiljø 

Skolen bruker mye tid på å jobbe med arbeidsmiljøet på skolen. Målet er å skape fellesskap 

og forebygge utenforskap. Det er satt inn ekstra ressurser på 8. trinn.  

Ungdommene påvirkes av det som skjer i bydelen.  

Det jobbes for en skole der alle vil lære i klasserommet. Eksempler på hva man gjør er bl.a 

ved å ha en læringspartner der man kan diskutere sammen. Det varierer hvem man har til 

læringspartner.  

 

Mottaksklasse 

Tokerud skole har en mottaksklasse i år. Pr. nå er det 9 elever. Det kommer stadig flere, 

men de blir maks 15 stk. totalt. Elevene har først vært på språksenter. De kommer fra ulike 

steder i byen, på tvers av trinnene. De kommer fra hele verden.  

 

Politiet 

Politiet ønsker at skolen skal anmelde alvorlige hendelser som skjer på skolen. Skolen er 

forsiktig med dette med tanke på «elevens beste». Det er ønskelig å få til et FAU-møte i 

løpet av høsten der vi får besøk fra bla. Salto koordinator, Utekontakt og evt. Natteravner.  

 

------------ 

 

Nettvettkveld 

Det kommer til å være en nettvettkveld på 8. trinn, antagelig i høst.  

 

SMU og Driftstyret 

Det ble sendt ut skolemelding i etterkant av forrige FAU møte. To representanter meldte seg 

til SMU: Thomas A. Weiby 8C og Mona Eckhoff Sørmo 9A.  

En representant meldte seg til Driftstyret: Ahmed Fiaz 8B.  

 

Foreldremøter 

8. og 9. trinn har avholdt foreldremøter. 10. trinn har møte etter høstferien.  

 

Telttur 9. trinn 

Enkelte elever ble sendt hjem fra telttur. Årsaken til hjemsendelsen føltes som en 

overreaksjon fra skolens side, dette kunne vært håndtert bedre. Hele trinnet var samlet, noe 

som opplevdes som uheldig. Det var heller ikke nok utstyr til en så stor gruppe og det ble 

mye styr for å skaffe telt/soveposer til alle.  

 

LOS kontakt 

Skolen har ansatt en egen LOS kontakt. Dette er i tillegg til rådgiver og vedkommende skal 

bruke tiden på å veilede 10. trinn for valg til videregående skole.  

 

 

 



  

Valg av FAU-leder 

Hanne Aanensen takket ja til å stille som leder dette skoleåret. Vi fortsetter som i fjor med å 

ha et FAU-styre.  

Styremedlemmer er Kirsti Juvik, Emse Thorenfeldt og Thomas A. Weiby.  

 

Annet 

Det ble litt snakk på møtet vedr. skolemat og viktigheten av det å spise sammen. Elevene får 

frukt på skolen. Usikkert når kantinen åpner igjen.  

 

Det kom opp forslag om å avholde neste FAU møte i skolens Bibliotek. Anne Brit sjekker opp 

muligheten for dette. Høstens FAU møter er satt opp på mandager.  

 

Neste møte 17. oktober. Innkalling sendes ut i forkant.  

 

 

 

Hanne Aanensen 

Referent 

 

 


