
Referat fra FAU-møte 7.juni 2016 

Pågående saker: 

 

1) Karl (2a) har laget et skriv til ledelsen på skolen angående behovet for et alternativ til den tradisjonelle 

julegudstjenesten. Dette vil bli sendt inn (av Ebba) til ledelsen nå før sommerferien.  

2) Karl og Jens Christian skal ha et møte med skoleledelsen ifm TV-titting under spisetiden.  

3) Trafikkgruppa: 

-Denne gruppa jobber aktivt med trafikksikkerheten i nærmiljøet rundt Gamlebyen skole. De har nå f.o.m. fokus 

på området rundt oppgangen fra togundergangen i Klostergata.  

-Bydelsutvalget jobber for trafikksikkerheten i Schweigaardsgate og i Gamlebyen som helhet. Trafikkgruppa skal 

delta på deres neste møte.  

 –Trafikkgruppa fortsetter sitt aktive og viktige arbeid ut i neste skoleår.  

Målet for trafikkgruppa er «en markert og trygg skolevei før skolestart 2016» 

4) Rusken har blitt kontaktet av Pernille angående rydding i Ruinparken ved skolen. Svar har uteblitt og Pernille 

følger opp dette. Forslag: fjerne benkene langs inngjerdingen? 

5) FAU ser et behov for tettere oppfølging av skolemiljøet og et tettere samarbeid med skoleledelsen og SMU. Dette 

for å få en oversikt over hva som faktisk gjøres for å sikre et godt skolemiljø i dag, og for at FAU skal kunne delta 

aktivt i forebygging av mobbing, utrivsel og evt. annen ukultur.   

FAU vil også rette et fokus på kommunikasjonen mellom skole og hjem fremover. Retningslinjer for skole-SMS vil 

bli etterspurt.  

 

Andre saker: 

-2 nye FAU-representanter (Bjarne og Christian) var med på møtet. Disse fikk i oppdrag å kalle inn til det første FAU-møte i 

august.  

-Neste års 2.klasse representanter (Ebba, Teres, Jan Arve og Kari), blir med på 1.klasse sitt foreldremøte til høsten, for å 

informere om FAU og for å engasjere nye representanter til dette viktige vervet.  

-Åsil foreslo å opprette et forum for deling av tips mellom trinnene. Bjarne hadde en ide rundt dette (fra Gmailen) og vil se 

nærmere på det.  

 

Dette var siste møtet for skoleåret 2015/2016.  

Takk for et fint samarbeid dette skoleåret. Vi ønsker alle en GOD SOMMER! 

 

Referent: Kari Hanafin (1b).  


