
Møtereferat  

ForeldrerådetsArbeidsUtvalg(FAU)-møte for Gamlebyen skole  

Dato dok  : 11.01.18 

Dato møte : 23.01.18 

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 Alle FAUreferater skal ligge tilgjengelig på skolens 
hjemmesider. Webansvarlig er Thomas Wendelborg. 

Sekretær Siri Flåm  

1 Klage fra Arups gt22 
Det er kommet klage på skolens elever når de på vei til 
og fra skolen skribler i støvet på bilene / snøen på 
bilene og leker mellom de parkerte bilene som står 
parkert utenfor Arupsgt 22. 
Se vedlegg 1 

Rektor har svart på skolens vegne, 
og beklager barnas oppførsel. Det 
er ikke lov å utføre hærverk på 
annens eiendom, det anmodes om 
at barna ikke skriver på bilene ved 
passering av parkeringsplassen 

 

6 Medietilsynet v/Jens Christian Fodstad; 
Medisetilsynet i regi av foreldregruppa på skolen 
ønsker å gjøre den nye rektoren oppmerksom på 
foreldrenes syn på mediebruk i klasse sammenheng, 
samt AKS, og vil derfor ha tilbakemelding fra hver 
klasse om hvordan mediebruken der oppfattes. 
 

Alle klasse kontakter må sjekke 
med sine respektive klasser 
hvordan de oppfatter mediebruk 
ved bespisning og ellers i løpet av 
skoledagen. Både mengde og hva 
som vises er av interesse. 
Klassekontakter sender  svar til 
 
jcf@myfo.net 
 

 

2 Juletrefest 18.01 
 

4.trinn arrangerer, men alle 
klassetrinn må bidra med kaker, 
frukt og premier 

 

3 Trafikksituasjonen i Schweigaardsgate 
Forespørsel om FAUs støtte til opprop –se vedlegg 2 
Man bør kontakte ruter for å legge fram bekymringer 
for utvidelse av busstransport gjennom 
Schweiggaardsgate. Samt kontakte bymiljøetaten, det 
var jo opprinnelig meningen at Schwigaardsgate skulle 
være en miljøgate…Private skoleveistiltak som skilting 
og gå-sakte-over gangfeltet aksjon bør oppmuntres. 
 

FAU støtter oppropet   

4 Skolegårdens manglende utvikling 
Oppfordring til ringeliste til Utdanningsbygg; 
Ring Undervisningsbygg telefonnr 23060970 og be om 

Ringeliste til 
Utdanningsbygg/Utdanningsetaten 
– vil ikke bli i regi av skolen /FAU 

 

mailto:jcf@myfo.net


for eksempel prosjektlederen for Gamlebyen 
skolegård. 
Siden prosjektet er forsinket har Undervisningsbygg 
gått over til nytt prosjekt, ved annen skole, dermed 
kan det være lettere å få napp ved Utdanningsetaten 
telefonnr 21802180 ved Avdeling for skoleanlegg 

men hver enkelt klasse oppfordres 
til å lage egne ringelister. 
Driftsstyret ved skolen har også en 
egen skolegårdsgruppe som følger 
opp saken. 
Men jo fler som maser, jo bedre! 
Vi vil jo ha en fin skolegård som 
innbyr til lek og motoriske 
utfordringer! 

5 Leseklubb ved AKS; 
Forslag fra Sandra Riedel (2A) om at det arrangeres 
leseklubb på AKS en dag i måneden, gjerne med hjelp 
fra bibliotekaren vår for å finne fram til egnet 
litteratur . Det er mulig sentral biblioteket kan ha 
klasse sett til utlån. 

Sandra hører med Candida om 
hvordan man kan gå fram for å få 
dette til. 

 

7 Påminnelse ang barnepass under FAU møtene 
Det er ønskelig at alle foreldre kan stille som FAU 
representant. Dermed er det viktig at det er mulighet 
for barnepass under møtene, disse vil få tilsyn på 
1.klasse basen. 
 
I tillegg kan det kanskje være mulig å låne inn eldre 
frivillige pensjonister / sanitetskvinner / besteforeldre 
el som kommer til AKS en gang inni mellom og har 
høytlesning for barna. 

Vararepresentantenes ansvar – 
møteplanen som ble sendt ut i 
august har også plan for de 
ansvarlige ved hvert møte, den 
ansvarlige har selv ansvar for å 
finne erstatning ved behov. 

 

8 Eventuelt 
*LUS har vært et problem i hele høst. 
Er det mulig at skolen, via helsesøster kan få til en 
kampanje sånn at ALLE sjekker sine barn. Kampanjen 
må få fram at lus ikke skyldes urenslighet el, få vekk 
stigmaet. Det er viktig at ALLE som oppdager lus hos 
sine poder varsler lærer / klassen. 
 
** Klassekontakter sliter med å få kontakt med 
foreldre i sine klasser, da det ikke finnes fullverdige 
klasselister. I tillegg til at dette gir et 
informasjonsproblem, vil det også gi en mulighet for at 
de som faktisk står på listen blir «utbrente»  i løpet av 
noen skoleår. Kjedelig å være en av de få som alltid 
være den som trår til for klassen 
 
*** I flere klasser er det mange av foreldrene som ikke 
får skoleSMS, man mister da viktig info som gjelder 
klassen / trinnet / eleven. Har vært et problem hele 
skoleåret. Flere lærere vet om problemet, men klarer 
ikke få løst det. 
 
**** Bekymringer ang luftkvaliteten (ute) ved 

*Lisa hører med helsesøster 
 
** Karl har en dialog med rektor / 
skoleledelsen ang klasseliste 
problematikken 
 
***Ingeborg tar opp problemet 
med IT-ansvarlige Wendelborg 
 
**** Ingeborg undersøker 
luftkvalitets problematikken 

 



Gamlebyen skole. Nærmeste luftmålingsstasjoner  er 
Åkebergveien og Ekeberg, fanger de opp «vår» luft? 
Usikker på hvem man skal snakke med, bydelslegen? 
Kommunen v/bymiljøetaten? Statens veivesen?  

 


