
 

 

Referat FAU-möte 22/9 2016 
 
 
 
 
 
 
 
1. Rebecca Røsand valdes till mötesledare. 

 
2. Vi valde nytt FAU-styre. 
 Följande är valda;    Karl Nafstad, (3a) (styreleder) 
      Rebecca Røsand (7a) (nestleder og kasserer) 
      Elisabeth Kristoffersen (1b) (sekreterer) 
 
3a Rapport från grupperna;     
Therese rapporterade från Driftsstyret (egentligen inte en FAU-grupp, men här är FAU representerade, sammen med 
rektor, lärarrepresentanter, politiker.) 
Nytt här var att AKS har växt sista tiden, från 50 elever till 150. Det har medfört att AKS nu omorganiserar sig, till tre 
basstationer, som går efter ålder på eleverna, med varsin baseledare. Man ska också ha en tätare kontakt med 
klasslärare och ha ett mer pedagogiskt innehåll.  
FAU har meldt sin bekymring tillbaka till Driftstyret om att detta medför att AKS blir mer och mer som en fortsättning på 
skolan, vilket kan vara bekymringsfullt då inte alla elever får del av detta. AKS får inte bli en extra skola med betalning. 
 
Karl från Trafikkgruppa rapporterade om att de haft framgångar på några av de saker de jobbat långe för; bl.a nytt 
övergångsställe vid uppgången från tunneln under järnvägen från Harald Hårdrådes plass.  
Det är flera kritiska punkter på skolvägen runt Gamlebyen skole, och det arbetas med att identifiera de som är de mest 
riskfyllda.  
Schweigaardsgate ska omreguleras och detta må följas med på.  
Det har varit uppe förslag på skolelos/følgegrupper vid ett flertal tillfällen.  
Trafikkgruppen melder att de gärna vill ha fler med gruppen för att kunna hinna följa upp mer. 
 
Från Skolegårdsgruppa rapporterade Rebecca att det varit befaring innan sommarferien från Undervisningsbygg inför 
uppgraderingen av skolgården i 2017. Det hade kommit ett förslag om att få stängt av, och inlemma gatan framför skolan 
i skolgårdsplanerna. Söknader om detta har både sänts från Undervisningsbygg, Driftstyrets ledare, FAU och rektor. Då 
hade skolan fått en bilfri miljö helt fram till Munkegata, och kunnat utnyttja ruinparken bättre.  
Vi hoppas dock att detta inte kommer försena skolgårdsplanerna.  
I övrigt efterlystes det att blåsa nytt liv in i gruppen, som gått litt i stå sedan beslutet om uppgradering kom. Det trängs en 
aktiv grupp för att följa med på processen vidare. 
(Sandra var intresserad av att bli med här, och ev även Frode)  
 
3 b:  
Vi beslöt att ta upp detta med grupperna på nästa möte igen, för att fler ska kunna melde sig in i olika arbetsgrupper. 
Ovan är de redan existerande grupperna. Det föreslog också att bilda några nya grupper; 
 
AKS- gruppe Denna gruppen ska följa upp AKS-relaterade saker och problem. Ebba vill gärna ha med sig några i 
denna gruppen. 
 
Arrangementsgruppe Denna gruppen ska sörja för bättre kontinuitet i de årliga fest-arrangementen skolan ordnar 
(17 maj och juletrefest), och som klasserna är ansvariga för. Gruppen ska kunna hjälpa till med planläggning och bidra 
med information.  
 
4. Mailadresser;  
Vi har fortfarande inte helt uppdaterad maillista till gamla och nya FAU-medlemmar. Vi jobbar med att få detta på plats, 
och ber alla till att försöka sprida information om sända mailadresser till skoladministrationen till alla FAU-representanter 
som ev inte fått med sig info om detta.  
 
5. Omdefiniering av vara-rollerna;  
Karl föreslog att vara-medlemmarna turas om att agera barnepass för de FAU-representanter som inte får barnpassning 
på annan måte under FAU-mötena. Det ska bokas ett intilliggande klasserum, där barnen kan rita, se på film o dylikt 
under uppsikt av två vara-representanter. Karl sätter upp en turordningslista på detta.  
Detta förslag godkändes. 
 
6. Vi har problem med toaletterna.  
Både med hygienen på toaletterna, och med standarden på toaletterna, samt med detsamma försiggår i skjul för de 
vuxna på toaletterna. Många elever undviker i det längsta att besöka skoletoaletterna av dessa orsakerna. Det är inte 
acceptabelt att det ska behöva vara så.  



 

 

 
Vi föreslår att renhållningen måste utföras tätare, troligen flera gånger under en skoldag.  
 
Vi vill att de vuxna, lärare och övrig personal, inspekterar toaletterna med mycket täta mellanrum, både för att se att det 
ser OK ut, men också för att störa de eleverna som gör toaletterna till tillhåll, detta  för att undvika mobbning, olika former 
av småtrakassering, fotografering, härverk och nedsmutsning av toalettutrymmena sker.  
 
Vi vill att man tar en runda med hygienuppläring i alla klasserna, där man informerar om varför det är viktigt med hygien, i 
förhållande till smitta, etc 
 
Vi önskar en uppgradering och modernisering av toaletterna. Det tror vi vill medföra att eleverna inte gör härverk i 
samma utsträckning, och att det blir en långt trevligare att besöka toaletterna för alla. 
 
Ebba skriver ett nytt skriv till rektor och sociallärare om möjligheten för en tema-vecka om gränssättning och respekt, 
detta bl.a. i lys av den sexualiserade delen av trakasserier och fotografering som förekommit på skolan.  
 
7. Snabb genomgång av tidigare saker; 
 
 Karl påminde om att man bör uppdatera att göra-listorna till den kommande 17-majgruppen. Rebecca meddelade att 
arrangemanget sist inbringade cirka 9500 kronor.  
 
Mediebruk; Jens Christian kommer med en rapport till nästa möte. 
 
Alternativ till julegudstjänsten; Karl sände in ett skriv innan sommaren om att den alternativa julavslutningen hade varit 
undermålig och efterlyste en bättre och mer värdig tillställning. Skolan har bara svarat att de tackar för nyttigt inspel, men 
inte kommit med någon mer kommentar. Vi bestämde oss för att purra på dem efter nästa möte i oktober, så attacken 
inte glöms bort. Ev kan vi komma med några konkreta förslag och idéer på hur tillställningen kunde se ut.  
 
8.  Mötesdatum 
Vi bestämde att hålla ett FAU-möte i månaden, för att få bättre kontinuitet i arbetet. Det kom förslag på att varannat möte 
kan vara ett kortare möte, ev följt av gruppmöten, men vi beslutade inget. Rammetiden är satt till 18.00-19.55, men kan 
alltså bli kortare.  
Det föreslogs att vi håller mötena sista torsdag i månaden, (men blev ändrat till 2a torsd i månaden) Karl sätter upp en 
lista, också med vilka vara-medlemmar som ska stille som barnpass vid behov. (Se lista efter referat) 
 
9.  Övrigt.  
Elisabeth efterlyste litt mer skärmning av försteklassingarna under storefri, då det av och till blir litt för rufft med de stora 
barnen. Vi kom fram till att detta borde vara en sak för Skolemiljöutvalget. De har haft dålig mötesfrekvens under förra 
läsåret så vi beslöt att purra på att de bör ha mer regelmässiga möten. 
 
10. Avslutning av mötet. 
 
_________________________________________________ 
 
 Kommande möten under blir; 
 
13 okt varamedlemmar från 7 och 1B stiller som barnpass 
 
10 nov varamedlemmar från 6A, 2B 
 
8 dec varamedlemmar från 5A, 3B 
 
12 jan  varamedlemmar från 4A, 4B 
 
9 feb varamedlemmar från 3A,5B 
 
9 mars  varamedlemmar från 2A, 6B 
 
6 april varamedlemmar från 1A, 7 (NB 1a torsd i månaden) 
 
11 maj varamedlemmar från 1B, 6A 
 
8 juni varamedlemmar från 2B, 5A 
 
 
 

 

Kommentert [1]:  


