
Møtereferat  

ForeldrerådetsArbeidsUtvalg(FAU)-møte for Gamlebyen skole  

Dato dok  : 20.11.2017 

Dato møte : 09.11.2017 

Referent; Siri T Flåm (5A) 

Til stede: representanter for trinnene ; 1.,2., 3.,4.,5. og 7. 

Saksliste ( følgende saker ble drøftet / orientert om): 

saksnummer Sakstittel /-innhold Ansvar/resultat frist 

kommentar Da det var mange inviterte besøkende som skulle 
legge frem ulike saker, rakk vi ikke gjennom hele 
agendaen, derfor hoppes det litt i saksliste 
rekkefølgen. De saker vi ikke rakk ved dette møte vil 
bli satt opp på nytt ved neste møte i desember. 

  

2 Natteravnerene; Jan Krosby og Egil Paulsen fra 
*Natteravnerene kom og fortalte om hvordan man 
evt kan legge opp dagravning rundt skoleområdet 
vårt, samt hva ravning egt er. De er ingen utøvende 
myndighet men frivillige, edru voksne som er synlige i 
bybildet nattestid og er der for dem som trenger det, 
samt at de og varsler myndightene dersom de ser 
eskalerende bråk / problemer.  
 
*Man er forsikret av Trygg forsikring mens man 
ravner, og man får opplæring i bla førstehjelp ol via 
temakvelder som arrangeres av Natteravnerne. 
 
1. lørdag i september er Natteravn dagen.  

 
*Flere skoler i omegn har nå startet med Dagravning 
for å få bukt med eskalerende salg av narkotika i 
skoleområdene sine, begrense omfanget av hardt 
miljø i omegn etc. Bla Grunerløkka, Vahl, Lakkegata, 
SøndreNordstrand og Sofienberg har nå etablert / er 
i startfasen av å etablere Dagravning 
 

Vi er en liten skole, med totalt få 
voksne, så Dagravning bør i såfall 
prøves ut med en vekslende dag i 
uka. Vi må ta stilling til evt oppstart 
ved neste møte 
 
Lokalgruppa må i så fall ta ansvar 
* for navne lister på 
Ravnemedlemmer 
* base m/klær 
* logg bok for evt hendelser og 
vitners underskrift 

 

3 Medietilsynet v/Jens Christian Fodstad; 
Et skriv til daværende rektor ble pr 10.11.2016 
enstemmig vedtatt av datidens FAU; 
*Film og TV ved Gamlebyen skole  - skal ikke være en 
lettvint løsning /avlastning for å få ro i klassen. 
*Det bør etterstrebes pedagogisk forankring.  

17.nov hadde Jens Christian og 
Karl(FAUleder) møte med den nye 
rektoren samt sosiallærerene for å 
fremme Medietilsynets saker/ 
meninger, og for å høre hvordan 
rektoren forholder seg til FAU sine 

 



*AKS bør utvise større bevissthet på hva man velger å 
vise. 
 
*Aldersgrenser skal overholdes – FAU opplever et 
behov for bevisstgjøring rundt dette blant alle ansatte 
ved skolen. 
 
*Ikke benytte audiovisuelt materiale i spisetunden, 
hverken i skolens spistetid, ei heller i AKStiden, da 
mange av barna ikke får i seg maten, samt at FAU 
ønsker at måltidet skal være en arena for sosiale 
ferdigheter og kos,  hvor det gjerne foregår samtaler 
og diskusjoner 

ønsker ang retningslinjer for film og 
TV bruk i skoletiden. 
 
Samtlige FAUere bør sjekke hva 
foreldrene ved sine trinn tenker om 
mediebruken ved trinnet. 

4 Julegrantenning 
Alto Braveboy  fra GSF / Gamlebyen beboerforening 
kom og fortalte om mulig oppstart av ny tradisjon 
med julegrantenning  for bydelen / nærmiljøet vårt. 
Grana skal stå ved Byen i Skyen/ Oslo torg – årets 
julegrantenning  blir søndag 3.des .  
 
Fått med / Få med  
Middelalderforeninga 
KIGO og koret 
FAU? 
Andre? 

Pål(6A) ble organisatorisk leder og 
sendte ut forespørsel til samtlige 
foreldre ved skolen om deltakelse i 
en 
planlegningsgruppe/julegrankomite. 
Mats(1B) og Pål planlegger nå 
sammen med disse foreldrene 
julegrantenningsbidraget fra 
Gamlebyen skole/FAU.  

 

5 Rusproblematikk ved GSF? 
Alto Braveboy fra GSF – Gamlebyen Sport og Fritid er 
et rusforebyggende tiltak, hvor det gjennom mange 
år er bygd opp en skatepark, grafitti vegg og nå siste 
tilskudd ; et flott lekeområde også for yngre barn. 
Voksne som kjenner GSF/ leder GSF er ukentlig ute og 
snakker med de som er der, og får med seg om det 
kommer nye folk og om det er noen som ikke burde 
være der. 
At det er enkelte som benytter rusmidler er det ikke 
til å komme bort fra, men det skal ikke foregå salg 
eller tungt misbruk der – disse vises bort.  
I for eksempel sommer var det episoder med folk fra 
ruspsykiatri, men dette ble tatt tak i da GSFledelsen 
kom hjem fra ferie og fikk ordnet opp. 
 

Tenke gjennom hvordan vi kan være 
synlig voksne  ved 
GSF/uteområdene  som hjelper 
barna våre å velge rett miljø. 
Fortsetter diskusjonen om rusfritt 
skoleområde og forlengelsen av 
dette ved neste møte 

 

8 FaceBook for FAU  
Marte(4A) har satt opp liste for MOT og FOR 
FOR;  
*lavterskel arena for diskusjoner og ideer 
*arkiv for nye FAUmedlemmer 
*sosial arena 
MOT; 

Det ble holdt avstemning om 
hvorvidt vi skal ha en FB-konto i 
FAU; 
5 for, 3 mot og 1 nøytral, landet vi  
på å prøve det ut skoleåret 17/18. 
Marte ble ansvarlig for å lage en 
lukket profil for FAU 

 



*FAUleder m fler har ikke FB konto 
*Er ikke transparent for alle foreldre ved skolen 
*Juridisk holder ikke taushetsplikten viss fler enn 20 
medlemmer… 
 
At det ikke er transparent for alle ved skolen, kan 
reflekteres ved et notat vedlegg til FAUreferatene 
 
 

9 AKSgruppa; 
Består pr nå av foreldre som tidligere har vært 
medlem av FAU. De ser på  
*problematikk rundt manglende tilsyn ute. 
*Gratis kjernetid for alle  
*Ressursproblemer  

15.nov hadde AKSgruppa samt 
FAUleder møte med den nye 
rektoren  for å ta opp / snakke om 
disse problemstillingene. 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


