
Møtereferat  

ForeldrerådetsArbeidsUtvalg(FAU)-møte for Gamlebyen skole  

Dato dok  : 03.01.2018 

Dato møte : 12.03.2018 

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 

1 Endring i skriftlig 
halvårsvurdering 
- krav til dette blir opp til skolen. 

Det legges ned mye arbeid av lærerne i 
forbindelse med halvårsvurderingene, og 
kun 30% av foreldrene i Osloskolen leser 
dette. Så det blir en unødvendig tidstyv, 
når så få foreldre faktisk leser dette. Det er 
derfor ønskelig med endret format. 
FAU er bekymret for at man ikke skal få 
noen form for skriftlig tilbakemelding, og 
dermed ingen dokumentasjon av barnets 
utvikling, og dermed fare for 
ansvarsfraskrivelse ved eventuelle 
problemer senere. 
FAU foreslår at man beholder skriftlig 
tilbakemelding, men at man gjerne får den 
i forbindelse med / rett før 
utviklingssamtalene, da skal jo lærerne 
uansett forberede seg mhp individuell 
vurdering av hver elev, og det vil ikke bli en 
tidstyv.  
FAU syns også It’s learning er en tungvindt 
platform, så kanskje ikke et optimalt 
verktøy for halvårsvurderingene. 

  

2 Medietilsynet informerer FAU anerkjenner ressursproblemet til 
lærerne, og har forståelse for at det 
enkelte ganger benyttes film i 
spisestunden, men oppfordrer til 
høytlesning eller samtale /diskusjon under 
lunsjen. Det er mange barn som kommer 
hjem med matpakka fordi de har glemt å 
spise mens de så på film, dette er uønsket 
da barna ikke får i seg næring i løpet av 
skoledagen – går utover læringa. 
Det jobbes mye med sosial kompetanse, og 

Medietilsynet  



da er det jo ypperlig med samtale over 
skiva – dette er jo sosial kompetanse i 
praksis! Vil det være mulig å ta litt av timen 
for å forlenge spisestunden, og da dra inn 
kosthold / ernæring / hygiene og dermed 
gjøre spisestunden lenger evt rekker man å 
gå ut i tide, om man starter spisestunden 
litt på slutten av timen? 
De fleste ungene kommer rett fra 
barnehage til skole, der har de lært gode 
mat- og spisevaner, FAU ønsker at skolen 
fortsetter dette flotte arbeidet. 
Skolen og FAU/Medietilsynet må bli enige 
om ett sett med rigide regler som nå må 
følges, dette har sklidd ut for mange 
ganger. Det er viktig at aldersgrenser 
overholdes – også som et eksempel til 
etterfølgelse for barna – man følger lov og 
regler! 
Også i AKStiden er det MYE mediebruk, 
dette er ikke ønskelig, og viss man pga 
ressursproblemer enkelte dager må sette 
på film, ønsker FAU dette skal være av 
pedagogisk art, og det må være 
samfunnsnyttig mediebruk det de gjør i 
datarommet. 
 
FAU vedtar Medietilsynets utkast til skolen 
mhp medievaner enstemmig, om man kan 
få fram at foreldrene ønsker et pedagogisk 
samarbeide. 

3 Skolefotografi  - tilbud om annen 
skolefotograf. Er dette relevant 
for Gamlebyen, eller er vi 
fornøyde? 

FAU vil gjerne prøve annen fotograf, men 
vet ikke om den nye tilbyder nødvendigvis 
er den man ønsker. Uavhengig av tilbyder , 
minstekravet for alle er å fortsette med 
gratis skolefoto-hefte til de barna som 
ønsker det.  
Lisa sjekker ut fotografjungelen og kommer 
med forslag og anbud til neste møte.     

Lisa  

4 Hodelus lusa er immun? 
 

Det har vært MYE lus i 1.trinnet i år. Lisa 
har snakket med helsesøster som sier det 
er kampanje 2x årlig, og at alle kan komme 
til helsesøsters kontor med spørsmål om 
hodelus. Hun er på stående fot litt usikker 
på skolens policy ang lusa, da hun har fem 
skoler hun server. 
FAU foreslår å gjøre noe gøy ut av disse 
kampanjene, det funker åpenbart ikke med 

SMU  



et ark mettet med informasjon i 
ranselpost.Vil det være mulig med 
antiluseuke? Hvor alle må flette håret, og 
det ikke er lov å klemme eller ha hodene 
mot hverandre… 
Lusekur er DYRT!, er det mulig at 
sparebanksstiftelsen kan sponse lusekurer? 
Eller kan vi lage en lusekur bank hos 
helsesøster? Det er jo alltid en del igjen 
etter endt kur…Det finnes kanskje noen 
billigere kurer, som også funker? 
Kan man på høsten, ved skoleoppstart ha 
et felles foreldremøte hvor man 
avmytifiserer lusa, sånn at ingen syns det 
er flaut å innrømme at de har lus / at alle 
må varsle helsesøster  / klassekontakt / 
kontaktlærer med en gang man oppdager 
lus. 
FAU spiller ballen over til SMU. 

5 Skoleveien til Sørenga – meget 
trafikkert. Utfordringer vil 
vedvare med åpning av ny 
ungdomsskole i 2022  

Ny skole på Sørenga skulle vært ferdig høst 
2018, men er utsatt til 2022 – da 2 
paralleller i barneskolen og 4 paralleller i 
ungdomsskolen.  I påvente av ny skole, 
sogner barna til Gamlebyen og har en 
særlig trafikkert skolevei. Det skal bygges 
en bro over vannspeilet, men tog-arbeidet 
må ferdigstilles før sykkelvei / sykkeltrase 
kan endres, og dermed blir det utrygg 
skolevei i lang tid framover. Kan man søke 
Bymiljøetaten (styrer med samferdsel) om 
skoleskyss / taxi? Er det noen politikere 
man bør kontakte? Evt MDG ? 
Ingeborg sjekker opp med bymiljøetaten, 
deretter involverer FAU trafikkgruppa ved 
skolen i problemstillinga. 

Ingeborg og 
trafikkgruppa 

 

6 Skolemijøutvalget (SMU)  -  
Rahel oppdaterer status 
 

SMU er ennå ikke konstituert, selv om det 
er et lovpålagt utvalg som skal ta for seg 
både det fysiske og det psykososiale 
miljøet på skolen. Rahel har snakket med 
Grete ( sos.lærer), hun skal ta dette videre 
med rektor. Både elevene og foreldrene 
har klare sine representanter, så må 
skoleledelsen finne sine, samt at 
kommunen skal representeres. 
FAU mener det må foreligge tidsfrister for 
alle utvalg skolen er lovpålagt å ha, og at 
alle burde være besatt i løpet av første 
semester, ellers vil man jo ikke rekke å ta 

  



tak i problemer som mobbing, 
ressursproblemer – loven sier man har krav 
på flere ansatte viss behov, men da må 
man få fram behovet!  Det har vært mye 
uro i enkelte klasser i høst, noen har hatt 
store lærer utskiftninger årlig og er trolig 
preget av dette. 
Det burde finnes en loggbok for bedring av 
skolemiljø fra elevenes perspektiv, med 
konkrete problemer og løsningsforslag. 
 
FAU ber skoleledelsen om redegjørelse av 
status nå. (Neste klageinstans er 
fylkesmannen) 
 

7 Tøyen sportsklubb til 
Gamlebyen og lån av gymsal – 
Lisa oppdaterer 

Gymsalen leies ut fra kl 17-20, mandag- 
torsdag. 
Man må søke før 1.juni og timer fordeles 
deretter i august. Er det for barn u/12år er 
salen gratis, men må skal jo gjerne betale 
trenere el og midler til dette må søkes før 
1.mars…dermed utgår økonomisk støtte 
for 2018/2019 
Skolen er pr nå fullbooket. 
Tøyen sportsklubb tar 100kr/pr pers / pr år, 
dette dekker forsikring, da kan man delta 
på ett idrettstilbud.  
Viss det er noen foreldre / ildsjeler som 
kunne tenke seg å trene unger gratis, vil 
muligens Tøyen sportsklubb sitt konsept 
kunne funke her, evt kan man ha all-idrett 
for de yngste hvor foreldrene selv er med. 
  
Alle FAU representanter kan sjekke i sine 
klasser om det er interesse for at det er 
aktivitet der for skolens barn etter kl 17 og 
om det evt er noen ildsjeler i klassene 
 

FAUrepresentantene 
sjekker med 
respektive klasser 

 

8 Leseklubben – Sandra 
oppdaterer  

Det er lite trolig at biblioteket vil være 
behjelpelig med leseklubb i AKStiden , men 
AKS er svært interessert i å dra i gang 
dette, så de skal følge opp ideen. 

  

9 Evt; 
 
*KFU 
 
**KIGO 

*KFU har møte 15.mars, alle i FAU 
oppfordres til å møte. Gamlebyens skoles 
FAU er nominert til FAUprisen av Karl. 
Premien er på 10 000kr! 
Vi krysser fingrene og håper på penger til 
for eksempel et idrettstilbud i gymsalen 

  



etter skole / AKStid, evt alpinkurs neste 
vinter? 
 
**KIGO på facebook, er uavhengig av FAU. 
«Aksjonsgruppa redd KIGO» blir 7.mars kun 
å finne under «venner av KIGO». Gerrit er 
administrator. 

     

 


