
Møtereferat  

ForeldrerådetsArbeidsUtvalg(FAU)-møte for Gamlebyen skole  

Dato dok  : 28.01.2018 

Dato møte : 14.12.2017 

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    

1 Kasserer Rebekka redegjør for FAUs 
økonomi 
FAUs økonomi  16/17 
Overført fra forrige skoleår 852kr 
Ut juletrefest 5370kr 
Inn juletrefest 8740kr 
Ut 17.mai 12063kr* 
Inn 17.mai 9970kr 
Nå foreligger kr 13828kr før juletrefest 
2018 
 
Det søkes hvert år om penger fra 
sparebanksstiftelsen, men om man får 
tildelt noe, så er ikke dette en del av 
FAUbudsjettet. Pengene er ikke 
effektive før prosjektet igangsettes. 

*17.mai ble det kjøpt inn is direkte fra Diplomis, 
dette ble en dyr affære, da det faktisk er mye 
billigere å kjøpe is i de lokale matbutikkene i mai 
pga halvpris ol. Så det frarådes dermed innkjøp 
direkte fra produsent de kommende 17.mai. 
I tillegg ble det kjøpt inn veldig mye hamburger for 
salg, og man satte igjen med stort overskudd av mat 
som jo ikke har evig holdbarhet – dette kom AKS til 
gode. 
Men det kan være smart om det trinnet som 
arrangerer juletrefest(4.) og 17.mai (2.)får tildelt en 
liste / et skriv ang innkjøp kvantum og organisering / 
leker/premier og tidligere års erfaringer ol. 
Lister for innkjøp finnes hos FAU-kasserer. 
 
Muligens bedre å arrangere juletrefesten før jul? 
Lage en lysfest ute? 

 

2 Evaluering av Julegrantenning i 
Gamlebyen / GFS 3.12 

AKS sto for pepperkake bidraget. 
Klassene ved ulike trinn laget laminert juletrepynt. 
Alle bidro til å lage et kjempefint arrangement, som 
ble en stor suksess! 
Men det var vedlig mørkt og dårlig lyd, så dette bør 
man se på til neste år. 
Kan også være greit med mer tid til mingling før 
julegrantenning og nissegaver. 
 
Satse på tidligere og bredere informasjon, da 
ranselposten kom sent og facebook medlingen først 
dagen før. Kanskje man neste år kan benytte 
skoleSMS samt legge ut info på skolens offisielle 
hjemmeside? 

 

3 KIGO: Hva har skjedd, hva skjer nå og Det ble holdt et spontant informasjonsmøte  



veien framover.  FAUs rolle. 
 
KIGO; Kultur I Gamle Oslo driver pr nå 
koret Crescendo og gitarundervisning 
for barn ved skolen vår. Tilbudet er 
gratis. 
 
Nedlagt og  
Fare for at KIGO må avsluttes pga 
økonomi. Det er de siste fem år drevet 
kun på frivillig basis av ildsjelene Kaja 
og  Sara. Aktørene trenger en 
økonomisk forankring for å kunne 
fortsette. 
 
Gjennoppstartet 
KIGO har fått betydelig støttet fra 
byrådet via Områdeløftet. Kaja og Sara 
har nå økonomisk grunnlag til å drive 
fram til sommer 2018. Skoleledelsen 
har også bidratt ved at de to får 
permisjon ut skoleåret 17/18 for å 
jobbe kun med KIGO 
 
Det er framover behov for 1,2mill 
(lønn) for at de to, Kaja og Sara skal 
kunne drive KIGO på fulltid. De har fått 
625 000kr fra Områdeløftet som 
dermed gjør det økonomisk mulig for 
dem å jobbe med dette på fulltid fram 
til sommeren ( 2 fulle stillinger). 

søndagen etter at barna fikk melding om KIGOs 
usikre framtid. 
Der ble det sett på hvordan man kunne få berget 
det hele .  
 
Loppemarked? 
 
Man kunne søke publikasjon / oppslag i pressen 
som Vårt oslo, NRK ekko ol for å satt KIGO på 
dagsorden 
 
Mot sosiale medier – facebookgruppe  - venner av 
KIGO 
 
Mot bydelsutvalget – Crescendo koret sang på noen 
komiteemøter samt at det ble skrevet et åpent brev 
til Gamle Oslos politikere. 
 
Nå må det opprettes en langsiktig plan for videre 
drift og da er er mulighetene kanskje å søke penger  
Kultur og utdanningskomiteen, private sponsorer.  
 
Det er ønskelig fra Sara og Kaja sin side å drive med 
dette på heltid – Crescendo og KIGO er deres 
varemerker, og derfor jobber de nå fulltid med både 
det kulturelle og drift denne våren, og dette er slik 
de gjerne vil fortsette. 
 
Men på sikt er det muligens mer gunstig å tenke på 
andre alternative driftsformer, hvor man har en 
lavere stillingsbrøk? 
Kan det være mulig å følge FRIGO sin modell?  - som 
er en kommunal ordning sponset av F.Astrup. 
Fra foreldrenes ståsted / FAU er det viktigere å sikre 
at barna får dette evt et tilsvarende tilbud om kor 
og kultur ved skolen uavhengig av hvem som driver 
det. Men det ble nå opprettet en foreldregruppe 
«aksjonsgruppa bevar KIGO» som gjerne er med å 
støtter opp om prosjekt KIGO for å prøve gjøre 
dette til et varig tilbud. 

4 Skolemelk opphører grunnet 
brannsikkerhet 
Skolen har fra Branntilsynet fått 
dispensasjon fom 2008, men nå er det 
slutt. Da kjøelskapene står i 
rømningsvei ( under trappa) må de fra 
Branntilsynets side enten bygges inn i 
egnet branncelle eller flyttes. 

FAU lurer;  Er det mulig at man flytter kjøleskapene 
opp til møterom i 3.etg? så kan vaktmester el være 
behjelpelig med å frakte fra 1.etg til 3.etg? 
 
Undervisningsbygg , avdeling for skolebygg sier en 
branncelle under trappa vil komme på drøyt 
100.000kr. Kan det være mulig å få dette rimligere? 
 

 



 
Tine på sin side må ha enkel adkomst 
til kjøleskapene for leveranse av sine 
produkter. Det skal derfor ikke være 
trapper / høye terskler. Og da blir 
eneste alternativ plasseringen i  1.etg 
som pr nå. 

Viss  melkeserveringen skal avvikles må den 
økonomiske dialogen foregå mellom skolen og Tine. 

5 Hovedfokus for (resten av) FAU-året?  
Forslag til rangering og delegering av 
ulike alternativer: 
a. Fokus på kultur og kreative fag i 
skolen og på AKS; KIGO stiller seg 
positive til samarbeid.  Grunnet 
senere tids hendelser, er dette en 
naturlig sak å fokusere på og følge opp 
videre. 
 
b. Nettvett.  Støtte opp om prosjektet 
som utarbeides nå.  Engasjere 
foreldrene. 
 
c. «Skjermfri skole» - oppgradere og 
gjennomføre standarder for 
mediebruk på skolen.  Dette 
prosjektet delegeres til Medietilsynet, 
som evt. kan trekke veksler på FAU 
om nødvendig. 
 
d. Oppgradering av undergangen fra 
Harald Hårdrådes plass.  Delegeres til 
trafikkgruppa, kan falle inn under 
veggmaleriprosjektet. 
 
e. "Integrering" – høynet deltakelse 
på sosiale og skole-arrangementer 
(klassetur, FAU, bursdager osv.) 
uansett bakgrunn.  Tatt opp med 
skoleledelsen, og er også noe alle 
klassekontakter kan ha jevnt i 
bakhodet. 
 
f. Rusbruk i nærmiljøet.  Bortfaller 
med mindre noe annet taler for det 
 
 

5a, se egen sak ang KIGO og opprettelsen av 
aksjonsgruppa redd KIGO i regi av foreldrene. 
 
B,nettvett  gås gjennom med barna via sosial lærere 
samt at de følger redd barnas nettvetts pakke. Dette 
virker grundig og gjennomført, men foreldrene bør 
også involveres – kanskje er det mulig med et 
foreldremøte øremerket dette tema? 
 
C,se egen sak ved Medietilsynet 
 
D, dekorere utsatte  steder på skoleveien, søker 
bydels utvalget om midler ? 
 
E, på 17.mai, er det mulig å få kaker fra alle land 
som er representert ved skolen? 
 
Sosiallærer Janne kontakter Tøyen for å se på 
hvordan de klarer 100% deltakelse ved leirskole 
 
Kan det være gunstig med for eksempel 
mødregruppe? – på Tøyen har de en for somaliske 
foreldre, noe ala dette? 
 
F, rusmisbruk i nærmiljøet. Følge med på utviklingen 
og evt sette i gang med ravning el tiltak viss 
situasjonen endres fra i dag 
 
 

 

6 Tøyen sportsklubb til Gamlebyen?   
-Lisa Nordick (1A) legger fram forslag 
og muligheter. 

FAU kan få leie gymsalen på lik linje med for 
eksempel Vålerenga og andre aktører, men dette 
må det meldes interesse for / søkes om tidlig i høst 

 



På lik linje med KIGO hadde det vært 
supert med et treningstilbud. Tøyen 
Sportsklubb kan stille med trenere, 
men vi må betale for å leie dem inn. 
Dette vil være uavhengig av skolen 
siden det ikke er et gratis tilbud. Det 
koster 100kr/år for medlemsskap som 
dekker forsikring. Men leie av trener vil 
koste 200kr/gang. Man kan da i en 
oppstartsfase benytte seg av deres 
infrastruktur og ha for eksempel 
allidrett el. 
 

semesterert og er noe man må starte opp å 
planlegge allerede nå. 
 
Det har tidligere vært et eget idrettslag ved 
gamlebyen skole  - Forward sportsklubb, men denne 
ligger litt i brakk akkurat nå. Det kan være mulig å få 
stablet denne på beina igjen, viss ikke kan jo lån av 
Tøyen Sportklubb sin infrastruktur i en 
oppstartsfase gunstig. 

7 AKS-gruppa m/FAU-leder har møtt 
rektor 15.11 for å ta opp aktuelle 
problemstillinger, med 
oppfølgingsmøte 8.12. 
 

Saker som ble tatt opp var  
inn-og utsjekk kommunikajson 
Organisatoriske  problemer 
Rusprobelematikk rundt skolen 
 
Nytt møte berammet til 18.feb 
 
Leder for AKS-gruppa er Jannicke Bakke Fredriksen 
som kan nås ved  
 
jbfredriksen@gmail.com 
 

 

8 Medietilsynet trenger 
tilbakemeldinger fra klassene, følger 
opp på nyåret 
De trenger info ang mediebruk v/lunsj, 
vedrørende aldersgrenser, vedrørende 
innhold. Og eventuell andre forslag 
ideer. 
Tilbakemedling sendes til Jens 
Christian ;  
jcf@myfo.net 

Noen klassekontakter har allerde hatt dialog med 
sine respektive lærere og fått tilbakemelding fra 
lærer om at det er et ressursproblem. De trenger å 
benytte film da de har for lite kapasitet til å følge 
opp 28 barn mhp bespisning og påkledning til 
storefri etc. 
 
FAU lurer på de ekstra stllingene som finnes til 
assistenter, er det mulig å flytte disse mer rundt ved 
spisetider, sånn at store klasser hvor lærer skal ha 
pause / inspeksjon el  får hjelp? 
 
Er det mulig å starte inspeksjon i skolegård tidligere, 
sånn at ikke alle barna må ut samtidig, men at man 
deler elevene litt mer, noen spiser jo raskere enn 
andre. Uansett  alle må spise lunsj, det er viktig mhp 
ernæring og energi for læring resten av dagen! Så 
dette må det legges til rette for! 
 
 
 
 

 

9 Saker tatt med rektor: Klasselister, Klasselister;   

mailto:jbfredriksen@gmail.com


Skriblerier på veggene (rutiner for 
dette, og sammenkobling med 
skolemiljø), Egedes gate, 
jentetoalettene (oppgradering 
kommer 2018!), budsjett 

Det er ingen standard for dette pr i dag, skolen vil 
legge opp til mer standardiserte rutiner 
 
Skriblerier på veggene; 
Se på rutinene, det finnes standarder for dette. 
Tidligere har det vært koblet opp mot skolemiljøet. 
Man skal i jan 2018 starte opp med høflighets 
agenda. Alle klasser skal ta tak i hvordan man 
forholder seg til og snakker med hverandre. Kanskje 
vil en holdningskampanje endre på skribleriene. 
 
Egedes gate skal stenges , det er vedtatt i 
BydelsUtvalget, MEN 
Dette må utredes av flerer etater og utredningen 
starter opp i jan 2018.01.28 Dette kan dermed bli en 
langdryg affære og det kan ta noen år før den 
faktiske stengningen finner sted… 
 
Vedlikehold av bygningene; 
-Jentetoalettene, som er enda verre enn gutte 
toalettene, skal oppgraderes i løpet av 2018. 
-Flere av gulvene og himling i bygg B skal 
vedlikeholdes. 
- Skolekjøkkenet skal oppgraderes 2019 
 
Budsjettet for Gamlebyen  Skole for 2018 er 
tilnærmet likt som tidligere, men ny 
skolebehovsplan kommer nå i desember 2017. Da 
skal potter i skolebudsjettet fordeles – og det er lite 
å fordele…men ingen potter skal endres med mer 
enn 5% årlig. 
 
Skolegården; Undervisningsbygg har svært ullen 
informasjon..Skolens driftsstyre har sendt sak; 
Hvorfor blir det ikke ferdigstilt? hvorfor kommer 
ikke alle apparatene opp? Hvorfor stilles ingen til 
ansvar? 
 
Driftsstyret – består av skoleledelsen, foreldre(2 
representanter fra FAU) samt politikere og er 
skolens øverste organ. Rektor er sekretær. 
Politikere byttes ut i 2018, samt at FAU 
representant Bjarne Torsen trekker seg pga flytting. 
FAU må dermed velge en ny , 2-årig representant.  
Det er  1 møte / måned. 

10 Valg til Driftsstyret Siri Flåm (5A) ble valgt, hun stiller dermed sammen 
med Rebekka som foreldre representanter i 
Driftstyret 

 



11 Eventuelt Ski/alpint 
Er det mulig at man kan få meldt elever på alpin 
kurs ved Grefsenkleiva i regi av Furuholmen Friluft– 
slik som Kampen og Vålerenga skole skal i jan 2018. 
Påmelding skjer i desember året før, så dette er noe 
som må planlegges fra skolestart tildig på høst 
halvvåret 2018.  
Det er da særlig de større barna som ikke har et AKS 
tilbud lenger som det kan være gunstig for – altså 
fom 5.klasse. 
Kurset koster ca 2500kr, men dette kan 
behovprøves på lik linje med AKSbetaling ol 
Påmeldingen vil ikke skje i regi av skolen, men 
muligens foreldre fra 5.klasse?  
 
 
https://www.furuholmenfriluft.no/shop/slalomkurs-
aktivitetsskolen/ 
 

 

 


