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Kort om Ammerud skole

 Ammerud skole er en inkluderende skole med fokus på god folkehelse, 

trygghet og trivsel.

 Vi har 590 elever på 1.-7. trinn

 Over 90 ansatte, godt kjønns- og aldersblandet

 Lederteamet består av:

- Ann Elisabeth Kallevik, rektor

- Frode E. Wannebo assisterende rektor, 4.-5. trinn

- Eirik Ahdell undervisningsinspektør, 6.-7. trinn

- Mona Nikolaisen undervisningsinspektør, 1.-3. trinn

- Elin Gunnarsdottir undervisningsinspektør, leder skolemiljøteam

 Nathalie Desmot, sosiallærer og spesialpedagogisk koordinator



Det store laget rundt eleven og læreren 
på skolen

 Hvert trinn disponerer en base med en kapasitet på 90 elever som 

organiseres i 4 kontaktgrupper. Opplæringen foregår delvis i 

kontaktgruppene,  i mindre grupper og på tvers av kontaktgrupper. 

 Lærerteamet består av 4 kontaktlærere. I tillegg fordeles spesialpedagog, 

merlæringslærer, ressurslærer og assistenter på trinnene.

 Laget rundt eleven består også av team AKS og team skolemiljø. På AKS 

jobber vi med læringsstøttende aktiviteter.

 Team skolemiljø er med på å bidra til trygghet og trivsel på skolen, samt 

støtte rundt sosiale ferdigheter.



Skole-hjem samarbeid

 Forskningen viser at et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også 

foreldrene har en aktiv rolle, har positiv betydning for barn og unge på en 

rekke områder relatert til skolen.

 Godt samarbeid fører til bedre læringsutbytte, bedre selvregulering, bedre 

trivsel, færre atferdsproblemer, mindre fravær, gode relasjoner til 

medelever og lærere, bedre arbeidsvaner, mer positiv holdning til skolen, 

bedre leksevaner og arbeidsinnsats og høyere ambisjoner med hensyn til 

utdanning.

 Skolen ønsker et godt samarbeid med gjensidig tillit og god relasjon.



Kommunikasjonslinjen på skolen



AKS

 Aktivitetsskolen (AKS) er en alternativ læringsarena før og etter skoletid.

 Tilbudet er for elever på 1. - 4. trinn og elever med særskilte behov på 1. 7. trinn.

 Aktivitetstilbudet skal bidra til barnas faglige og sosiale utvikling gjennom lek og 
læring i samarbeid med skolen.

 Alle elever får gratis kjernetid på AKS. Det vil si at barnet ditt kan være gratis på 
AKS i 12 timer i uken, etter skoletid. Husk at du må søke om plass selv om det er 
gratis.

 Du melder barnet ditt på AKS i søknadsportalen, som du finner på Ammerud 
skoles nettside https://www.oslo.kommune.no/skole-og-
utdanning/aktivitetsskolen/sok-plass-pa-aktivitetsskolen/

 Her kan du lese mer om hva som skjer på AKS på Ammerud 
https://ammerud.osloskolen.no/

 Åpner 1. august.

https://ammerud.osloskolen.
no/aktivitetsskolen/aks-pa-

ammerud-skole/informasjon-
til-skolestartere/

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/sok-plass-pa-aktivitetsskolen/
https://ammerud.osloskolen.no/
https://ammerud.osloskolen.no/aktivitetsskolen/aks-pa-ammerud-skole/informasjon-til-skolestartere/


FAU
Hvert trinn har to representanter i FAU:

✓ Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) representerer alle foreldre ved Ammerud skole.

✓ FAU består av to foreldrerepresentanter fra hvert trinn.

✓ FAU snakker direkte med skolens ledelse hver måned og deltar i Skolemiljøutvalget og Driftsstyret.

✓ FAU påvirker og foreslår saker som har interesse og betydning for elever og foresatte.

✓ FAU skal bidra til et godt skole-hjem samarbeid.

✓ Vi avholder møte 1 gang per måned, første mandag i hver måned gjennom skoleåret. Utover 
dette foregår kommunikasjon via e-post.

✓ Noen saker FAU jobber med: oppgradering av skolegården, skolehage, skolekjøkken, Ammerud 
på tur, julemesse, juleball og 17. mai.

Ta gjerne kontakt med FAU-leder Meyla Sylvestog Enerly hvis du har spørsmål i forbindelse med 
skolestart eller om vervene (fau.ammerud@gmail.com)

Mvh

Meyla Enerly

Leder FAU Ammerud skole

mailto:fau.ammerud@gmail.com


Fra FAU – kjære alle førskoleforeldre!
Kjære alle førskoleforeldre!

Gratulerer med førskolebarn! Det er en spennende tid til høsten, når ditt barn skal begynne ved Ammerud 

skole. Kanskje har du barn på skolen fra før, eller blir dette noe helt nytt å forholde seg til for deg som 

foreldre?

Alle foreldre kan være ressurser for egne barn. Når foreldrene engasjerer seg i hvordan barna har det på 

skolen, både trives og lærer de bedre. Det er dokumentert av forskning. Et godt foreldresamarbeid er viktig 

for å få til et godt skolemiljø for barna.

Vi trenger ditt engasjement på Ammerud skole. Trinnkontakter og representanter til Foreldrenes arbeidsutvalg 

(FAU) velges allerede på foreldremøte i august. FAU jobber for eksempel med: Digital skole/læringsbrett, 

oppgradering av skolegård, skolehage, julemesse, 17. mai og skoleball.

Følg FAU på Facebook "FAU Ammerud skole" eller se informasjon og referat fra siste møter på nettsiden til 

Ammerud skole (https://ammerud.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/fau/).

Det velges to foreldre som trinnkontakter per kontaktgruppe: Som trinnkontakt er du bindeledd mellom 

skole/lærer og foresatte for den kontaktgruppe du representerer. Som trinnkontakt er du også bindeleddet 

mellom foreldrene i kontaktgruppene og FAU. Alle trinnkontakter på trinnet avtaler så fort som mulig en 

kommunikasjonsform seg imellom og mot foreldrene. Kontakten kan være gjennom en facebookgruppe, e-

post, skolemelding eller ranselpost. De to trinnkontaktene har (sammen med de andre foreldrene i 

kontaktgruppen) ansvar for det sosiale samholdet i kontaktgruppen utover det de har på skolen. Det er 

anbefalt å ha to klassetreff i året, ett på høsten og ett på våren, du får tips og informasjon fra FAU.

Ta gjerne kontakt med FAU ved å sende en mail til fau.ammerud@gmail.com

Mvh

FAU Ammerud skole

https://ammerud.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/fau/
mailto:fau.ammerud@gmail.com


Organisasjonskart
DRIFTSTYRET
Kjetil Jørve, 

driftsstyreleder

SKOLELEDELSEN

Ann Elisabeth Kallevik, rektor
Frode E. Wannebo, ass.rektor 4.-.7.
Eirik Ahdell, u.inspekør, 6.-7.
Mona Nikolaisen, u.inspektør 1.-3.
Elin Gunnarsdottir, u.inspektør SMT

AVDELINGSLEDER AKS

Mona Andersen
Angelica Pigao

Kiran Ansari

SKOLEMILJØTEAM

Arben Fetishi
Linn Haastøl

Sandra Sandvik

SPESPED KOORDINATOR
SOSIALLÆRER

Nathalie Desmot

RENHOLD

Larbi Mohammad, leder
Fettouma Doudouh

Mankaleswary Muralitharan
Viet Pham

KONTOR

Alex Phan
Sissel Øie

VAKTMESTER

Dragisa Premovic

ELEVRÅD
Linn Haastøl

Elever 2.-4.trinn
Elever 5.-7.trinn

PLANGRUPPEN
Skoleledere
Teamledere

AKAN
Else Mazarino

MBU
Ann Elisabeth Kallevik
Simen Olsen, TV UDF

Synøve Samuelsen, TV FF

SMU
Elin Gunnarsdottir

Linn Haastøl

SKOLE-
HJEMSAMARBEID

Ann Elisabeth Kallevik
Elin Gunnarsdottir

FAU leder

FAU
Ann Elisabeth Kallevik

Foreldrerepresentanter

AMU
Frode E. 

Wannebo
VO

RESSURSTEAM
Nathalie Desmot

Spesialpedagoger

TEAM ML
Leselærer 2-3
Leselærer 4-5

Regnelærer 2-3
Regnelærer 4-5

TEAM 1
Teamleder

Kontaktlærere
Spesialpedagog

Assistenter

TEAM 2
Teamleder

Kontaktlærere
Spesialpedagog

ML
Assistenter

TEAM AKS
Avdelingsleder

Skole/AKS 
assistenter

TEAM 3
Teamleder

Kontaktlærere
Spesialpedagog

ML
Assistenter

TEAM 4
Teamleder

Kontaktlærere
Spesialpedagog

ML
Assistenter

TEAM 5
Teamleder

Kontaktlærere
Spesialpedagog

ML
Assistenter

TEAM 6
Teamleder

Kontaktlærere
Spesialpedagog

Assistenter

TEAM 7
Teamleder

Kontaktlærere
Spesialpedagog

Assistenter



Praktisk informasjon

 Skoledagen varer fra 08.30-13.15

 Morgenåpning fra 08.15 i basen.

 Lillefri 09.45 - 10.00, spising 10.45- 11.15, storefri 11.15-11.45

 Skolens kommunikasjonskanal mellom foresatte, lærere og ledelse er skolemelding, 

den må alle ha :-)

Anbefaler alle foresatte å laste den ned i god tid før skolestart.

Første skoledag er mandag 22.august kl 12.00

Foreldremøte er torsdag 25.august kl 18.00



Hva skal elevene lære?
 Fagene: Norsk, matematikk ( grunnleggende ferdigheter) , engelsk, kroppsøving, 

samfunnsfag, naturfag, krle ( kristendom, religion, livssyn, etikk) musikk, kunst og håndverk

 Alle fag har læreplaner med kompetansemål som beskriver hva elevene skal mestre på 
ulike trinn. Læreplanene er nasjonale og ligger hos utdanningsdirektoratet ( udir.no)

 Læreplanene beskriver også hvordan de grunnleggende ferdighetene skal inngå i fagene: 
De grunnleggende ferdighetene er

 - å kunne uttrykke seg muntlig

 - å kunne skrive

 - å kunne lese

 - å kunne regne

 - å kunne bruke digitale verktøy

 Ammerud bruker læringsbrett (iPad) i undervisningen. 1.trinn får utdelt et læringsbrett i løpet 
av høsten, og det vil bli innkalt til et eget foreldremøte om bruk av læringsbrett etter 
høstferien.


