
 

 

Referat från FAU-mötet 11/4-16 
 
1. Några föräldrar har reagerat på att utvecklingssamtalen kommer så tidigt på hösten och 

önskade senarelägga dessa.                                                                                                        
Vi kom fram till att många föräldrar önskar sig en något tätare kontakt med klasslärarna, och 
efterlyste fler möten. Åsil la fram ett förslag om ett tidigt föräldramöte på hösten och därefter ett 
något senare utvecklingssamtal, vilket bifölls.                                                                          
Vissa lärare ger en kort inblick till hur veckan har varit i samband med veckoplanen, andra 
sänder också en skoleSMS till föräldrarna när något speciellt har skett under skoltiden, som 
kan vara bra att veta om (stora konflikter, incidenter, etc). Här har uppenbart lärarna olika 
praksis, då andra föräldrar upplever att deras lärare är för lite tillgängliga och att man får för lite 
information om vad som sker under skoltiden.                                                                        
Ebba skriver en sak om dessa punkterna till rektor. 

 
2. Det ikke-kyrkliga tillbudet vid julavslutningen är inte gott nog. Karl skriver en sak om detta och 

tar det vidare till rektor. 
 
3. FAU blev i höstas bett om att skriva en avrådan om att låta de mindre eleverna cykla ensamma 

till skolan, efter att förbudet avskaffats.                                                                                
Rebekka har skrivit två olika förslag och har sänt dem. 

 
4. Karl rapporterade från Trafikkgruppen. De har sedan sist upprättat kontakter med flera andra 

trafikkgrupperingar i Gamlebyen, och har sammen med dem ordnat en vällyckad 
underskriftskampanj för sänkta fartgränser i Schweigaards gate. Saken kommer tack vare detta 
nu upp till behandling i Bystyret.  

5. Trafikkgruppen arbetar också med den lilla vägbiten vid järnvägsundergången  i Arups Gate. 
Här har fortauet, som är reglerat som just fortau, blivit omvandlat till parkering för ett borättslag. 
Då fortauet är blockerat av bilar tvingas fotgängarna ut i vägen. 

6. Trafikkgruppen jobbar med flera problempunkter längs skolvägarna och det kommer snart en 
uppdatering om detta till alla klasserna.                                                         

7. Trafikgruppen har också fått insyn i ett stort material av klagosaker till det offentliga som går 
flera år tillbaka.                                                                                                                              
Karl upplyste om att  Trafikkgruppen inte kommer ha en egen mailadress, utan att föräldrar 
ombes gå genom sina klassföräldrar, som kan vidaresända sakerna till Pål, Therese och Karl i 
Trafikkgruppen.  

 
5.   Skolgårdens utformning  
      Här vet vi forfarande väldigt lite, men det ska sättas samman ett brukerutvalg, som Emilie                           
      menar bl.a. ska innehålla representanter från både FAU och Elevrådet. Rebekka uttryckte en  
      önskan om att få stängt av den vägbiten som går framför skolan, och använda det som en  
      utvidelse av skolgården. 
 
6.   Det har varit flera olika händelser med sextrakasserier, både muntligt, fysiskt och skriftligt.   
      Föräldrar har också reagerat på ett sexualiserat språk bland barnen. FAU vill gärna se att         
      skolan tar tag i detta, och pratar i klasserna om att sätta gränser och respektera andras       
 gränser, och om respekt för andra, och språkbruk. Sociallärare och hälsosyster kunde med 
fördel kopplas in.              
      Nora skriver en sak på detta till rektor.  
 
7. Det har varit en våldsepisod mellan två elever och en av de berörda föräldrar har reagerat på att      
    skolan inte hanterat saken riktigt. Rebekka skriver sak om detta och frågar vad skolan har för   
    rutiner vid sådana händelser, och hur saken har hanterats.  
 
8. Det har blivit funnet använda sprutor och kanyler i parken framför skolan vid ett flertal tillfällen  
    sista tiden. Pernille åtog sig att prata med Jobben, om de kan ta en tur i parken på morgonen 
och innan de går för dagen.  
    Klasseföräldrarna ombes också sända ut information till föräldrarna , så att de kan               



 

 

    prata med barnen om att man inte ska röra vid slikt. 
 
9. Rebekka bad om att det sänds in namn och mailadress till alla nyvalda FAU-representanterna. 
 
10. Rebekka informerade om möten med Skolmiljöutvalget ( som hade blivit avlyst),  och  
      Driftstyret. Driftstyret hade haft konstitueringsmöte och hade godkänt budget och räkenskaper. 
 
11. Nästa FAU-möte blir måndag 23/5 kl 18, i AKS's lokaler.  
 
 
Referent; Ebba Rydh. 


