
Møtereferat  

ForeldrerådetsArbeidsUtvalg(FAU)-møte for Gamlebyen skole  

Dato dok  : 29.10.2017 

Dato møte : 19.10.2017 

Referent; Siri T Flåm (5A) 

Til stede: representanter for trinnene ; 1., 3.,4.,5. og 6. 

Saksliste ( følgende saker ble drøftet / orientert om): 

saksnummer Sakstittel /-innhold Ansvar/resultat frist 

1 Introduksjoner- 
 

  

2 Konstituering av årets FAU v/rektor Geir Johansen- Vår nye rektor , Geir Johansen, 
introduserte seg og sin «CV» og 
konstituerte årets FAU 

 

3 Gjennomgang av vedtekter, verv og  
Arbeidsgrupper- 
1)Trafikk – trygge skoleveien samt Egedes gate 
2)Skolegård – følge opp bearbeidelsen av skolegården, 
samt følge opp sperring for trafikk ev Egedes gate for å 
implementere denne i skolegård 
3)AKS – komme med innspill og ønsker mhp AKS 
4)Nettvett prosjekt– se til at barna ikke benytter sosiale 
medier uvettig og at mobiltelefoner / pader ikke 
benyttes i skoletiden til annet enn skolearbeid 
5)«medietilsyn» - begrense film/tv ved 
bespisning(lunsj), absolutte aldersgrenser ol 
 
Arbeidgruppene er for samtlige foreldre ved 
Gamlebyen skole, og man kan melde seg inn i disse 
gruppene uavhengig av FAU 

Hans Kristian(6?)(trafikk gruppa); 
Tungt byråkratisk arbeid å få 
sikret skolevei, går sakte, men 
underskriftskampanjen 17.mai ga 
uttelling i bydelsutvalget. 
Trafikk gruppa har klart å dra inn 
penger via sparebanks stiftelsen 
til at en kunstner kan  male 
fondveggen ut mot Arups gate for 
bevisstgjøring av trafikanter at 
det er en skole her. 
Undervisningsbygg må godkjenne 
at det blir kunst på veggen. Trolig 
foreligger godkjenning allerede – 
kommer tilbake til dette ved 
neste møte. 
Å åpne Egedes gate for lek / 
skolegård har stoppet litt opp, er 
kun på ideplanet, men gata skal 
stenges for trafikk – viktig å dra 
denne videre 

 

4 Valg av FAUstyret: - 
leder, nestleder/kasserer, sekretær 

Nyvalgt styre for året 17/18; 
Leder: Karl Nafstad(4.?) 
Nestleder/kasserer: Rebecca 
Røsand (6.?) 
Sekretær : Siri Flåm(5A) 

 

5 Valg til skolemiljøutvalget(SMU)- 
Er et lovpålagt(§9a) utvalg som skal se til både det 

FAU sin representant 17/18 er 
Rahel Aklilu Myklebust(5B) 

 



fysiske og psykososiale miljøet på skolen. Altså ta opp 
saker som mobbing, krenkelser ol . Utvalget består av 
elevrådet, FAU, ansatte og ledelsen ved skolen 

6 KommunaltForeldreUtvalg (KFU) lurer;- 
hva er hovedutfordringene med dagens løsning/ bruken 
av It’s learning/ Skoleportalen. Det diskuteres med 
UtDanningsEtaten(UDE)( de administrerer skoledriften 
etter retningslinjer fra Byråden) og de ønsker innspill fra 
skolene. 
Digresjon; Ipad pilot for enkelte klassetrinn ved 
Gamlebyen skoleårene 15/16 og 16/17, alle barna ved 
respektive trinn fikk tilgang til en ipad hver, denne ble 
benyttet til lekseinnlevering, var satt opp av skolen, så 
ikke mulig å brukes til spill el. Dette fungerte bra 

FAU mener implementeringen er 
problemet. Pr i dag er det kun 
halvtårsvurderingene som er 
implementert for samtlige 
klasser. 
Er problemet mhp full 
implementering ved vår skole  at 
alle ikke har Pc/pad el hjemme? 

 

7 Dag-/natteravning ved Gamlebyen skole- 
Trygge barnas oppvekstmiljø i nærområdet 

Får besøk av natteravnene ved et  
FAUmøte for å vite hvordan vi 
kan lage en lokal 
skoleravnegruppe, og også 
hvordan delta i den generelle 
natteravn gruppa 

 

8 Klar ferdig Gå med refleks- 
- Vi er invitert av Bymiljøetaten til å bli med i en 

konkurranse / kampanje –  

alle klassekontakter hører med 
sine respektive kontaktlærere ang 
kampanjen 

 

9 Skolegården –  
FAU velger representant til komiteen(bestående av 
elevrådet, sosiallærer, driftsstyret og FAU). 
Undervisningsbygg er ansvarlig for utbygging av ny 
skolegård, pga forsinkelser i leveranse av deler til 
klatrestativet er nå ferdigstillelse utsatt til tidligst uke 
45. Det er pr nå kun ballbinge og det store 
klatreapparatet som er en del av denne delen av 
utbyggingen. Skolehagen og andre mindre apparater ol 
vil bli egne prosjekter, på et senere tidspunkt. 
FAU trenger en representant til komiteen ved skolen 
som skal fortsette utbyggingingen/oppgraderingene av 
skolegården. 

Sandra Riedel,(2B) valgt in 
absentia.Første del av skolegård 
trolig ferdigstilt ca uke 45 

 

10 Organisering av foreldremøtene- 
Alle klasser har foreldermøte på samme tid, et problem 
når man har flere barn og de går på ulike trinn. 
Samt ikke kun ha trinnmøter, men dele inn i 
klassemøter etter at felles trinn info er gitt. 

Høre med skolen om det : 
Er mulig å dele inn kvelden til 
ulike alderstrinn?  
Evt, kan man spre klassemøtene 
over flere dager? 

 

11 Renhold- 
Tidligere i høst var renholder syk en hel uke, hvorpå det 
ikke ble rengjort den uka. Dette er ikke akseptabelt, for 
eksempel har toalettene ved skolen vår en litt dårlig 
historikk, det blir ikke bedre når de ikke vaskes… 
Viss der er rot i gangene ved undervisning, blir det da 

Det MÅ settes inn vikar viss 
renholder er syk – ta opp dette i 
SMU, samt høre om rot i gangene 
er et problem mhp rengjøring. 
Også etterspørre eveluerings 
resultatet etter vernerunden i 

 



ikke rengjort i den korridoren da? Eller er ikke rotet i 
gangene like voldsomt hele dagen, kun ved hente 
situasjonen? 
Det var vernerunde ved skolen vår17, hva ble 
evalueringsresultatet? Da særlig med tanke på 
toalettene 

vår. 
 

12 Valg av FAU sitt hovedfokus for skoleåret 17/18- 
To av hovedfokusene i fjor (16/17): 
Leksefri skole; resulterte i at 1.klasse i år prøver ut 
dette. Viss man sliter med fag/skole gir ikke leksen noen 
glede ei heller noe særlig læringsutbytte, og kan da 
heller virke demotiverende ved de lavere trinn. Er 
særlig myntet på 1.-4. klasse. 
Uansett trinn skal ALLE LESE hjemme, det regnes ikke 
som lekse. 
Gratis AKS;resulterte i at samtlige 1.klassinger får det i 
år, neste år 1. og 2. slik at i skoleåret 20/21 skal alle fire 
årstinn ha gratis AKS ved Gamlebyen skole. 
 
Rus tett ved skolen har vært oppe i FAU tildigere. 
Man har da blitt enige med Rusken og JOBBEN om at de 
skal sjekke ruinparken før søppel og annet før 
skolestart. 

Årets (17/18)foreslåtte saker ; 
1) Styrke estetiske / 
kulturelle fag – dra med KIGO, ha 
egen fokus på nytteverdien av 
disse fagene. 
2) AKS – få inn kursing i 
kunst og kultur utover AKSkoret, 
gjerne gitar /notelære ol 
3) Rusmiljø / 
rusproblematikk tett inn til 
skoleporten – gå i dialog med 
GSF, ha skoleravner etc 
 
Den nye «byen-i-skyen» og 
skaterampa må være rusfrie 
steder. Barna må ta eierskap til 
den nye lekeplassen. 
FAU ønsker å invitere GSF til 
neste FAUmøte for dialog om 
hvordan vi kan holde dette flotte 
stedet rusfritt. 
 

 

13 Evt- 
Facebook 
Lage lukket facebook gruppe for FAU? 
Evt lukket facebook gruppe pr klasse ? 
Arbeidgruppene bør kanskje ha facebookgrupper 
 
Lusefri skole – ta lusa på alvor –full lusekur av hele 
skolen? 

Stemme over evt facebook 
grupper ved neste møte, Marte 
Heian-Engdal(1A)skal legge fram 
fordeler og ulemper ved 
facebookgrupper i 
skolesammenheng 
 
 

 

    

    

 


