
FAU-möte 10/11-2016

1. FAU ska vara representerat i Driftsstyret med 2 representanter och 3 varamedlemmar, och 
vi skulle idag välja 1 fast representant och 2 vara i tillägg till de redan valda.
Bjarne Thorsen blev vald till fast representant, och Karl Nafstad och Helena Bye som vara.

2. Vi har en tid nu haft en dialog gående med skolan angående hur man brukar filmvisning 
t.ex under spisetiden och på AKS. Vi som föräldrar har varit ganska kritiska till film under 
spisetiden av flera orsaker, och efterfrågar också en större medvetande angående vad som 
visas av film på AKS, i vilken utsträckning, samt att åldersgränser hålls.  

Jens Christian Fodstad rapporterade om hur dialogen varit med skolan. Han har också varit 
i kontakt med mediatilsynet för att få information om vad de har för rekommendationer och 
åldersgränser etc. 
Jens Christian föreslog att vi tillsätter en egen grupp som agerar som skolans mediatilsyn, 
och detta stämdes fram enstämmigt, med Jens Christian som leder och Karl och Vicky  
som medlemmar. 
JC hade också ett utkast på rättningslinjer som vi stämde för och som blir FAUs 
rättningslinjer angående mediabruk vid skolan. (Denna kommer postas senare så att ni 
som inte var på mötet kan läsa.)
Skolan har tagit mot våra inspel och ska vedta sitt förslag på rättningslinjer 6/12, vilka 
sedan ska träda i kraft från den 15/12.

3. Vi gick genom årets regnskap, som hade ett positivt resultat, och godkände detta. Om 
någon vill läsa det, har Karl det.

4. Kommunikasjon skole-hjem -punkten skjuts upp till nästa möte då den som föreslagit 
punkten inte var närvarande.

5. KFU - Karl hade varit på kurs med KFU, som är Oslos Kommunale Foreldreutvalg, och som 
kan verka som en resurs och kunskapsbank för lokala FAU-grupper. Gamlebyens FAU 
ingår i områdesgruppen B, vilket är Oslo Øst.

6. Utredning om leksefri skole - denna punkten skjut upp till nästa möte, då föredragande inte 
var närvarande.

7. Det har redan hunnit bli november och det är dags att purra på skolan att de måste 
förbereda ett värdigt alternativ till den kyrkliga julavslutningen. 
Bjarne tar kontakt med skolan.

8. Nästa möte flyttas då det är konsert på skolan av eleverna den torsdagen. Rektor är 
inviterad men kunde av den orsaken inte komma. Därför flyttas nu mötet till onsdagen den 
7/12 istället, samma tid.
Kom med inspel på vad du tycker vi ska ta upp när rektor är där och meld in det till Karl. 



9. Bjarne ber om att de som hade juletrefest förra året vidareför och delar information om hur 
arrangemanget med dem som ska arrangera det efter nyår. 

10. Det rapporterades om problem i en klass, där föräldrarna var bekymrade för hur läraren 
hanterade disiplineringen av eleverna. Vi blev eniga om att rätt väg att gå var att 
föräldrarepresentanterna i den klassen tar det upp med rektor och tar det vidare därifrån, 
då det är att räkna som en personalsak. 

11. Mötet avslutades. 
Vi ber att få tacka de som passade barn denna gången, och att alla noterar sig det nya 
datumet för nästa FAU-möte, som blir höstsemesterns sista. 

Nästa FAU-möte blir kl 18.00 ONSDAGEN den 7/12.


