
Møtereferat  

ForeldrerådetsArbeidsUtvalg(FAU)-møte for Gamlebyen skole  

Dato dok  : 17.04.2018 

Dato møte : 12.04.2018 

Referent; Siri T Flåm (5A) 

Til stede: representanter for trinnene; 1.,2., 3.,4.,5. 6. og 7. 

Saksliste ( følgende saker ble drøftet / orientert om): 

saksnummer Sakstittel /-innhold Ansvar/resultat  frist 

1 Rektors time 
FAU fikk besøk av rektor Geir, som 
informerte om følgende saker; 

a) elevundersøkelsen, er kun 
obligatorisk for 5.-7.trinn 

b) Skolegården, lekeapparatet 
er nå snart klart for lek, det 
skal besiktiges man 16.04 
og håpet er å åpne det uke 
16.  

c) SMU (skole miljø utvalget); 
rektor har snakket med 
sosial lærer Grete (5.-
7.trinn) ang oppstart av 
dette utvalget og rutiner 
rundt dette. 

d) Nye ansatte – det er ny 
lærer norm fra høsten av, 
hvilket betyr nye føringer 
og minimumsantall lærer / 
elev 

e) Utsmykking av fasaden mot 
Arups gate 

f) Lukking av Egedes gate 

a)Det vil på sikt, også komme en tilsvarende 
undersøkelse for 1.-4. trinn. Undersøkelsen 
er felles for alle barneskoler i Norge og 
drives av Undervisningsdirektoratet. Eleven 
er anonym, kun kjønn og trinn oppgis. Den 
tar for seg spørsmål angående trivsel, 
opplevd læring og mestring av både sosial 
og faglig karakter i løpet av 
skolehverdagen. Skoleledelsen går 
igjennom resultatene, ved Gamlebyen skole 
vektlegger de særlig trivsel. Det ble ønsket 
fra FAU at man også ser på tidligere års 
besvarelser for å se på trender og utvikling i 
mestring og opplevd læring, og ser om det 
er noe man kan forbedre / endre viss det er 
visse år som utmerker seg. Man kan gå inn 
på min osloskole.no , og velge Gamlebyen 
skole. På samme sted ligger resultater fra 
nasjonale prøver. 
 
b) Foreløpig mangler både sklie og noen 
arm-øvelse-apparater, men lekeapparatet 
er mulig å benytte uten disse. Skolehagen 
vil åpnes opp med benker og tilsyn av en 
voksen , med mulighet for rolig langfri/ 
stille krok denne våren. Bordtennisbordet 
vil flyttes inn i det ene uværsskuret. 
Foran rektorboligen vil det komme benker. 
Mellomtrinnet har trivsels ledere(TL), som 
er kurset i å sette i gang div leker  og dra 
med flest mulig inn i lek, og div utstyr er 
kjøpt inn for alternative leker. Dette har 
vært suksess, så nå skal også 3.klasse 

  



kurses i TL. 
Det vil IKKE komme flere apparater enn 
dette ene nye klatrestativet, hvilket ikke var 
avtalen vi gikk inn på / stemte over ved 
anbudsrunden i juni 2017. 
Undervisningsbygg har bare satt et stort 
kryss over resten av apparatene og skylder 
på økonomi. Driftsstyret ved skolen har 
sendt inn etterlysning / bedt om forklaring, 
evt utredning.  FAU og Elevrådet bør gjøre 
det samme. Jo flere stemmer, jo mer makt 
bak klagene. 
 
c) skolen plikter å ha et SMU, hvor man kan 
ta opp skolemiljøet – og da særlig gå inn i 
elevundersøkelsen og bedre problemer 
som kommer fram der. SMU skal bestå av 
foreldrevalgte (FAU), 
elevrådsrepresentanter og representanter 
fra skoleledelsen. Det er viktig at rutinene 
rundt oppstart endres, og at dette legges 
inn i kalender fom høstsemesteret, og at 
det da blir en rutine å danne et SMU i løpet 
av for eksempel september. Driftsstyret vil 
komme til å passe på dette. 
d)For 1.-4. trinn skal det være maks 16 
elever / lærer og for 5.-7. trinn maks 21 
elever / lærer. Men dette betyr IKKE at det 
vil bli endring av klassestørrelser, eller flere 
lærere inne i timene ved Gamlebyen skole. 
Det vil kun ha betydning for stillingsbrøken 
ved skolene! Det skal gå opp mhp 
elevantallet fra alle de ulike trinn ved 
skolen, som en helhet. Ved Gamlebyen 
skole ligger vi godt an, pga ønsket satsing 
politisk og mer-lærings-programmet for 1.-
4.trinn som skolen virker under, ligger vi an 
med + 3,7 lærerstillinger fom høsten 2018. 
Da det er for få utdannede lærere og for 
lite finansiering i inneværende 
skolebudsjett for Oslo, er det totalt en 
manko på ca 90 lærere i Oslo fra høsten 
2018. Men viss det ikke blir endring i de 
politiske avgjørelser som allerede er tatt for 
bla Gamlebyen skole, vil vi beholde våre 
+3,7 lærere neste skoleår☺ 
 
Fra 1.aug 2018 vil det komme en ny sosial 



lærer ved skolen, for å erstatte den vi 
hadde for 1.-4. trinn tom februar 
2018(Janne). Foreløpig dekkes dette 
vikariatet av en assistent / miljøarbeider i 
to-spann med Grete som er sosial lærer for 
5.-7.trinn. 
 
Det er en del klasser som opplever ugunstig 
mye utskiftning av lærerstaben i løpet av de 
7 årene de går ved Gamlebyen skole. Dette 
er ikke ønsket, og skoleledelsen prøver å få 
til kontinuitet for lærerteamene for hvert 
trinn.  Men noen ganger er det vanskelig å 
få brøken med lærere og fagkombinasjoner 
til å gå opp, viss folk flytter eller går i 
permisjon.  
Likevel, det er ikke ønsket at en klasse skal 
ha samme kontaktlærer i alle syv år. 
 
Det er ønskelig med kompetanseheving av 
lærerstaben for 1.-4. trinn, da de har litt 
dårligere dekning der enn for 5.-7. trinn. 
 
 
Generelt er det god søknadspågang når det 
lyses ut stillinger ved Gamlebyenskole. 
 
e)Foreldrenes trafikkgruppe har i samråd 
med skoleledelsen engasjert en kunstner 
formidlet av Urban samtidskunst ; Sofia 
Jackwitz (hun har gjort mange vegger på 
Tøyen). Hennes utkast er levert og søknad 
sendt til Byantikvaren som må godkjenne , 
da er Gulelista. Undervisningsbygg har 
allerede godkjent. Utsmykkingen betales 
ved hjelp av midler fra Sparebankstiftelsen.  
Det er håp om at kunsten på veggen vil 
være ferdig før sommerferien, og det er 
meningen kunstneren selv skal holde 
workshop med elevene ved Gamlebyen 
skole. Avtalen med Undervisningsbygg om 
kunst på fasaden er gjeldende i 10 år, fram 
til 2027. 
 
f)Det er ønskelig å lukke / spærre Egedes 
gate for trafikk, og gjøre om dette området 
til en del av skolens uteområde, samt gjøre 
parken lettere tilgjengelig. Det er politisk 



støtte i bydelsutvalget. Likevel, dette er en 
lang prosess, hvor Utdanningsetaten, Plan 
og bygningsetaten, Byantikvar m fler må si 
stt før det kommer en høring ang 
omregulering av gata, hvor naboer og 
andre kan si sitt. Så man tror ikke saken vil 
være ferdigregulert før utgangen av 2018. 
Og så vil omregulering og fysisk endring av 
Egedes gate innlemmes i regional 
utviklingsplan 2019-2022.. 
 

2 Halvårsvurdering   
Vil vi miste skriftlig tibakemelding? 
FAU spør rektor 

Det er ca 40% av foreldrene fra 1.-4. trinn 
som sjekker halvårvurderingene, hvilket er 
høyere enn Oslosnittet, det er færre som 
sjekker for 5.-7. trinn. Hvordan vurderingen 
blir gitt, er valgfritt for hver skole, men alle 
må følge skoleplanen. Det vil komme et 
nytt rundskriv / forslag denne våren som 
skolen vil ta stilling til. Ut inneværende 
skoleår vil tilbakemelding bli gitt som 
tidligere, men fom 2018/2019 vil 
tilbakemelding fra skolen bli på ny form. 
Fremdeles vil noe være skriftlig, om enn på 
nytt format. Det viktige er jo at 
tilbakemeldingen oppleves som nyttig og 
meningsfylt for både foresatte og lærere. 

  

3 Natte- / dagravning. 
Hva kan skolen bidra med? 
FAU spør rektor 

Skolen kan formidle informasjon ang Dag-
/Natteravning samt bistå med lokale for 
lagring av utstyr og møtested / varme-
lokale. 
FAU tenker det kan virke forbyggende med 
1 runde i uka (2 voksne), men det krever jo 
noen foreldre  i løpet av skoleårets 40 uker, 
og muligens er det kun de eldste trinnene 
som er interesserte.. 

  

4 Nye FAU representanter for neste 
skoleår skal velges på vårens 
foreldremøter! 

Alle må huske å velge neste års 
representanter, 2 stk pr klasse! Send inn de 
nye FAUenes navn, klassetrinn og  
mailadresser til Kontoret, samt send kopi til 
FAU-leder Karl 

  

5 AKS-gruppa; Jannike (4A) som er 
vararepresentant, møter med 
skoleledelsen ang div saker; 

1)Før skoleåret 2017/2018, hadde Oslo 
kommune sommerskole tilbud på AKS for 
de kommende 1.klassingene. Men dette ble 
mer norsk tilpasning for elever som ikke har 
gått i barnehage, enn et helhetlig tilbud for 
skolestartere generelt, og bar altfor mye 
preg av skole, og lite lek. Hva skjer på 
sensommeren i år? 

2) Mats høre 
med Dantcho 

 



2)Barna føler ikke alltid de blir hørt og tatt 
på alvor på AKS, finnes det 
brukerundersøkelser av AKS ? Det er jo ikke 
bare problemer, viktig å si ifra om det som 
er bra og det som har blitt bedre også. 
I forrige skoleår skrev FAU 
bekymringsmelding ang mulig 
personalkonflikt ved AKS, som gikk utover 
barna. Denne konflikten virker ikke lenger 
være aktiv. 
4)Utdanningsetaten jobber med ny 
skoleplatform ( ikke It’s learning), som app, 
for hele Oslo. Nå kan ALL info fra skolen 
komme på ett og samme sted, også AKS, og 
man ser da for seg forbedret 
kommunikasjon mellom AKS og hjem.  

5 Ny skoleplatform / app Vil denne også kunne  benyttes av for 
eksempel  FAU og de andre foreldreinitierte 
gruppene ved skolen? 
Innad blant foreldre i en klasse? Evt pr 
trinn? 

  

6 Nettvett / dataspill Flere trinn ønsker info om nettvett og 
dataspill, aldersgrenser ol. FAU vil prøve å 
dra i gang et møte i St.Halvardsalen  med 
reddbarna / norsk foklehjelp/politi el denne 
våren.  
Utdanningsdirektoratet har en side med 
nettinfo som alle oppfordres til å lese ; 
dubestemmer.no 

Siri kontakter  
mulige 
foredragsholdere 

 

7 Hjerte-soner = trafikkfrie soner 
rundt skolene 

Mandag 16.april kl 17.00 på Tøyen skole ble 
det avholdt et møte ang trafikk og 
bilfriesoner rundt skolene i bydelen. 
FAU, Bymiljøetaten og skoler i bydelen vår 
var velkomne til møtet 

Referat vil 
komme ved 
neste møte 

 

8 Neste møte er torsdag 3.mai    

9     

     

 


