
Referat - FAU-møte 24. mars 2022 

 

1. Velkommen, introduksjoner, ymse 

- Godkjenning av referat 

Referat fra FAU-møte 17. februar ble godkjent (gjort noen justeringer på nye datoer på karneval og 

åpningsfest for Gamlebyen kulturarena) 

 

2. Rektors hjørne 

-Rektor oppdaterer om skolens forberedelser til å ta imot Ukrainske flyktninger, svarer ut 

tidligere FAU henvendelser 

Ukraina 

Rektor fortalte hvordan skolen forbereder seg på å ta imot skolebarn som har flyktet fra Ukraina. De 

vet ikke hvor mange som kommer, eller når, men har kapasitet til å ta imot inntil 50 barn. Disse 

fordeles etter alder enten i tre egne mottaksklasser (3.-7-trinn) eller fordeles i eksisterende trinn (1. 

og 2. klasse).  

Personalet på Gamlebyen skole snakker til sammen 20 språk, inkludert polsk og russisk og andre 

slaviske språk, men ingen snakker ukrainsk. Skolen får bistand fra Utdanningsetaten for å rekruttere 

folk som kan gå inn i mottaksklassene, både lærere og assistenter.  

Skolen har også hatt møte med flere lokale lag og foreninger, som KIGO, GSK, idresslag mm, med mål 

om å få til fritidsaktiviteter som kan føre til inkludering og noen grad av «normalitet» i hverdagen til 

barna som kommer. I tillegg tar Turistforeningen opp igjen tilbudet om Lekegruppe, som de hadde 

tidligere. Foreldre og barn ved Gamlebyen skole oppfordres til å ta del i disse tilbudene, samt ikke 

være redd for å si hei ved porten til nye barn og foreldre.  

Skolen har også tett samarbeid med PP-tjenesten for å kunne ta best mulig vare på barn som har 

opplevd krig og flukt.  

Skolen har for øvrig laget et eget notat om hvordan de jobber med å kunne ta imot ukrainske 

flyktninger, og hvordan foreldre og barn i bydelen kan bidra.  

Notatet er vedlagt referatet.  

Svar på FAU-spørsmål fra forrige møte:  

Oppfølging ved fravær: Ved barns fravær pga sykdom skal foreldre gi beskjed til kontaktlærer eller 

skolekontor før kl 08 samme dag. Lærerne har morgemøte fra 8:00-8:15, og for derfor ikke sjekket 

skolemelding etter kl 08. Dersom en elev ikke har møtt opp, og beskjed ikke er gitt, skal lærer/skolen 

ta kontakt med hjemmet. Den biten lover rektor å sjekke opp om følges. Kontaktlærer han ansvaret 

for å føre fravær, og alle skoler har sitt eget system. Utdanningsforbundet henter ut 

fraværsoversikten av og til. Dersom elever har hyppig eller langvarig fravær uten legeattest, skal 

lærer og foresatte, samt ev. helsesykepleier, møtes.  

Skader og førstehjelp: Skolen har en tredelt beredskapsplan (hva gjøres på stedet, etterpå, og 

evaluering). Første på stedet sørger for førstehjelp og sørger for at noen ringer 113 ved behov. 



Helsesykepleier er på skolen stort sett hver dag. Ved behov kan helsestasjonen i bydelen kontaktes. 

Ved slag mot hodet eller skader som må behandles, kontaktes foresatte. Dette gjelder også ved f.eks. 

kraftig allergi, komplikasjoner av diabetes type 1 mm. Skolens ansatte skal skrive rapport etterpå, og 

skolekontoret følger opp med foresatte for utfylling av skademelding som sendes NAV. Dette 

signeres av rektor. I etterkant går de involverte ansatte gjennom hendelsen og sjekker om rutinene 

er fulgt, eller om noe bør gjøres bedre neste gang.  

3. Nye Ukrainske elever, hva kan FAU gjøre? 

-Vennskapsfamilier 

FAU oppfordrer familier til å melde seg som vennskapsfamilier. Det kan være familier som ønsker å 

ta imot ukrainske familier på middag, eller finne på andre ting sammen. Være tilgjenglige og 

behjelpelige. FAU v/leder Karl sender ut Skolemelding om at de som kan tenke seg å være 

vennskapsfamilie gir beskjed til ham, slik at FAU kan lage en liste og sette familier i kontakt med 

hverandre. Det kan også være aktuelt å lage mat eller enkle arrangementer på GSK, AKS eller 

lignende, på ettermiddager/kvelder.  

 

4. Karneval debrief 

-Frister til gjentakelse? Rom for forbedring? Behov for oppdatert kjøreplan? 

Karnevalet må vel kunne kalles suksess, selv om det meste skjedde veldig fort. Det var fullstendig fullt 

hus på første del (1.-4. trinn) og ikke så mange på andre del (5.-7. trinn). Litt utfordrende å beregne 

hvor mye kaker og pølser som skulle settes ut, men det ble i hovedsak nok til alle.  

Kjøkkenet ved Halvardsalen er svært spartansk utstyrt, så FAU undersøker hvem som har ansvar for 

hva som er i skap og skuffer, og hjelper gjerne til med å supplere/kjøpe inn/donere/lage liste over 

ting som trengs.  

Kasserer kunne opplyse om at det kom inn 4000,- kroner (eksakt sum?). I verste fall går vi i minus 

med ca 1000 kroner.  

Mange mener julen er godt og vel over når det er tid for juletrefest, og ungene elsker karneval. FAU 

har vurdert om vi skal fortsette med juletrefest eller erstatte denne med karneval i januar/februar. 

Det ble enstemmig vedtatt å erstatte juletrefest med karneval.  

Arrangører: 4. trinn.  

Årets 4. trinn (v/Eline og Nora) lager kjøreplan basert på tidligere erfaringer.  

 

5. Dusjene i gymmen 

-jentenes dusjer er kalde(re enn guttenes) 

Dette er vanskelig for FAU å bedømme om stemmer. Vi spør barna våre hjemme om de opplever det 

slik. FAU ber uansett vaktmesteren finne fasitsvaret ved å sjekke temperaturen i dusjene i de to 

garderobene, og at skolen gjør noe med det hvis det stemmer at det er forskjell.  

 

6. GSF barnefestival 11. juni 



-rekruttering av frivillige 

GSF skal sende ut noe skriftlig om hva som trengs av folk og hjelp til barnefestivalen, men dette er 

foreløpig ikke mottatt. Trenger uansett hjelp til opprigg, vakter, nedrigg mm. Alle FAU-

representanter sender ut melding til sine klasser om at det trengs 15-20 frivillige til sammen. Aøøe 

melder fra til FAU-leder Karl om hvem fra sine klasser som har meldt seg. Barnefestivalen er fra kl 

12.00-18.00 den 11. juni. Hjelp trengs fra kl 10 cirka. Blir kortere bolker å jobbe i, jo flere som melder 

seg.  

 

7. KIGO loppival 

-oppdatering på status 

Loppivalen inkluderer mye jobb, og det er kort tid til april. Det er derfor bestemt at den arrangeres 

30. april, men uten lopper i år. Det blir i stedet en liten festival i skolegården.  

Så har man i stedet en full Loppival til høsten.  

 

8. Evt. 

Ingen saker 

 

 

 


