
Referat - FAU-møte 17. februar 2022 

 

1. Velkommen, introduksjoner, ymse. 

Referat fra møtet 13. januar ble godkjent 

 

2. Rektors halvtime  

Rektor ga FAU et glimt inn i skolehverdagen. Hver 6. uke møtes lærerne fra alle trinn og bruker to 

minutter hver på å fortelle hva hvert enkelt trinn jobber med, og hvordan de på ulike kreative måter 

tar med fag som matematikk og engelsk inn i andre fag. Målet er å inspirere hverandre. FAU fikk se 

presentasjonene lærerne holdt på det siste avholdte av disse møtene, med både bilder og videoer. 

Det er tydelig at det legges ned mye jobb fra lærernes side for å gi barna våre en variert og lærerik 

skolehverdag.  

 

3. Gjenglemte barn i skolegården 

En forelder har meldt inn at det har vært to episoder der barn var igjen i skolegården etter at 

skoledagen hadde begynt, og at det kan ha vært en glipp mellom AKS og skolestart på morgenen. 

FAU-leder Karl har snakket med rektor om dette: Den ene episoden var en reell glipp, og de 

involverte har satt seg ned og evaluert hvordan dette kunne skje hvordan det kan unngås i fremtiden. 

Den andre episoden så verre ut fra utsiden enn den var, og handlet bare om at enkelte barn trenger 

mer tid enn andre på å komme inn i klasserommet. Lærer var i dette tilfellet i nærheten og ga eleven 

tid og plass.  

FAU diskuterte i forlengelsen av dette om det er en fast rutine at lærerne skal ringe foreldrene 

dersom en elev ikke dukker opp og beskjed om fravær/sykdom ikke er gitt. Noen mener at det er det, 

andre mener at det ikke er det. Mulig det er personavhengig (fra lærer til lærer). FAU kontakter 

skoleledelsen og hører hva rutinene på dette er, og hvorvidt de følges.  

4. Snuing i skoleporten 

Noen foreldre kjører barna sine til skolen, og noen av disse igjen snur bilen i skoleporten i stedet for å 

benytte snuplassen i enden av gata. Det uheldig, da det på disse tidene er mange barn akkurat i dette 

området. Det står voksne i porten for å ta imot barna når de kommer om morgenen, og de sier i noen 

tilfeller fra til de det gjelder. Noen tar det pent, andre blir litt snurte. En gang i fremtiden skal gata 

foran skolen stenges av, men frem til dette skal skolen nå sette ut kjegler foran porten morgen og 

ettermiddag. FAU vil også sende ut en skolemelding og oppfordre foreldre til ikke å snu bilen i 

skoleporten.  

FAU diskuterte i forlengelsen av dette hva status for gateendringen/utvidelsen av skolegården er. 

FAU-leder Karl informerte om at dette er en prosess som går sakte fremover. En høringsprosess er 

ferdig, og et optimistisk anslag fra skoleledelsen er at gaten blir en del av skolegården om et år eller 

to.  

5. Oppdatering fra driftsstyret 

FAU-leder Karl informerte om at driftsstyret ved Gamlebyen skole har hatt et digitalt møte, der 

hovedtema var budsjett. Det blir trange tider framover, og det har sammenheng med en forventet 

https://gamlebyen.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/driftsstyret/


stor nedgang i elevtallet. Driftsstyret ved en skole får tildelt midler etter antall elever. Til høsten blir 

det trolig under 300 elever på Gamlebyen skole. Én årsak er trolig pandemien: folk har benyttet den 

til å flytte ut av byen. En annen årsak er at det blir stadig dyrere å bo i Bydel Gamle Oslo. Situasjonen 

påvirker også lærertallet, da dette henger sammen med elevtallet. Driftsstyret skal ha et nytt møte 

like over vinterferien hvor budsjettet skal vedtas. Når det gjelder AKS har de en langt bedre 

budsjettsituasjon. De klarer seg fint økonomisk og har brukt pengene sine godt under pandemien.  

 

6. Skolemiljøutvalget (SMU) 

Skolemiljøutvalg er et valgt organ som alle grunnskoler og videregående skoler er pliktige å ha. 

Skolemiljøutvalget skal bidra til arbeidet med å skape et godt skolemiljø. Her møter 

elevrådsrepresentantene og representanter fra skolen og FAU. Men ikke alle skoler følger opp dette, 

og Gamlebyen skole er blant disse. Det har ikke vært noen møter i SMU hittil i år. Dette er skolens 

ansvar, så FAU vil minne ledelsen om dette. SMU er det eneste forumet elevrådet har til å ta opp 

saker i, utenom egne elevrådsmøter. I år har nok pandemien mye av skylda for at det ikke har vært 

noe aktivt SMU, men FAU mener det bør være rutine for å etablere SMU på starten av hvert skoleår.  

FAU benyttet anledningen til å velge SMU-representant, og Nora Langeland (mammaen til Liam på 4. 

trinn) ble valgt ved akklamasjon. 

7. Karneval 

Egentlig er januar karnevalsmåneden, så FAU diskuterte om karneval skal utgå i år, eller om det skal 

arrangeres senere. På møtet var det stemning for å ha karneval, for folk vil gjerne møtes igjen nå som 

man faktisk kan. Det er 4. klasseforeldrene som har ansvar for å arrangere. Datoen ble på møtet satt 

til 9. mars (fra 17.00-18.30 og fra 19.00-20.30), men FAU-representantene fra 4. trinn må dessverre 

komme tilbake med en ny dato… [Oppdatert til 23.3.2022] 

8. Eventuelt 

FAU-leder Karl informerte om at det blir åpningsfest for Gamlebyen kulturarena (under broa ved 

GSF) siste helga før sommerferien: lørdag 11. juni. Det planlegges en barneversjon av åpningsfesten 

fredag 10. juni. FAU har fått spørsmål fra GSF om utvalget kan bidra til å samle frivillig mannskap, 10-

15 personer. Redd Barna er også med på laget. FAU-representantene sender ut forespørsel til sine 

respektive klasser om dette, og melder videre til FAU-leder Karl. [Oppdatering: barnefestivalen blir 

flyttet til 11.6.2022]  

FAU minner også om at det er 2. klasseforeldrene som tradisjonen tro har ansvar for 17. mai-

arrangementet på Gamlebyen skole. Oppskriften på hvordan arrangementet gjennomføres ligger på 

skolens nettside, nederst i høyremargen på FAUs sider.  

Det ble også gjort oppmerksom på at datoen for årets loppival som går av stabelen 23.-24. april. 

[Mulig revidering, oppdatert info kommer.]   

 

https://gamlebyen.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/fau/

