Oslo kommune
Utdanningsetaten
FAU Ammerud skole

REFERAT FRA FAU-MØTE 04.02.19
Tilstede: Hazar Haugen 1.2 (SMU-repr), Meyla Enerly 1.4, Eli Hegland 2.2, Inge Lund Bjørnsen 3.4, Espen
Ekvang 3.2, Runa Merete Vik williams 4.4 (SMU-repr), Kristin Kverndokk 4.1 (FAU-leder), Judith Klein 5.3 (FAUnestleder), Brit Antonsen Nerland 6.2 (FAU-sekretær), Heidi Håland Robertson 7.4 (styremedlem + vara
driftsstyret)
Fraværende: Tashfeen Quayyum Khan 2.4 , Sandra Vidal-Pereira 5.1, Trine Høie 6.4 (styremedlem + leder
driftsstyret), Vigdis Solhaug 7.4, representantene fra skolens ledelse

34/2018-2019: Informasjon fra ledelsen v/skolen
Dessverre var representantene fra skolens ledelse forhindret fra å møte på dagens FAU-møte. Rektor hadde
oversendt de punktene de hadde tenkt å snakke om til FAU-leder.
●

Status rekruttering
o Skolen er i intervju-runden for undervisningsinspektørstillingen og kontorlederstillingen. Nå
gjenstår referanseinnhenting og tilbud
o Intervjuene til sosialarbeiderstillingen starter i neste uke.

●

Foreldremøtene - ble trinnkontaktene involvert i forkant?
o 1.trinn – Ja, men de lurer på om representanter fra AKS kan være med. FAU mener at det vil
være nyttig.
o 3.trinn – involvert, men fikk litt kort varsel til møtet.
o 6.trinn – ble involvert og hadde fint planleggingsmøte med kontaktlærerne. På 5.trinn hadde
de også en god diskusjon rundt det sosiale læringsmiljøet. Viktig at diskusjonen ikke bare går
på ledelsesnivå, det blir for abstrakt.
o 7.trinn ble ikke invitert til noe formøte.
o Status ble ikke gitt for 2., 4. og 5.trinn.
o FAU-representantene må følge med på hvordan foreldremøtene blir gjennomført.
o FAU-representantene/trinnkontaktene må si noe om FAU/trinnkontakt-arbeidet når det er
møte i de ulike kontaktgruppene.

●

Annet
o FAU-representanter melder at det fortsatt ikke har vært arrangert noe SMU-møte dette
skoleåret.
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o

o

Det er rapportert om at det har vært åpne valg av trivselsledere etter jul i noen
kontaktgrupper. Dette til tross for at ledelsen har lovet at retningslinjene for slike valg er blitt
godt kommunisert til alle kontaktlærere.
Det er laget skispor på fotballbanen som alle barna kan benytte.

35/2018-2019: Innkalling til møte KFU Oslo
Fredag ettermiddag 1. februar mottok FAU'ene for område D (Ammerud skoles område) en møteinnkalling
fra Oslo KFU om skolegruppemøte på Ammerud skole 6.februar.
Dette kom overraskende på FAU Ammerud da FAU-leder ikke hadde blitt kontaktet før møteinnkallingen
kom. UDE v/områdedirektør hadde avtalt med rektor at dette møtet skulle holdes på Ammerud skole, uten å
høre med FAU om det passet for oss. Dette mener hverken FAU eller Oslo KFU er riktig prosedyre da møtet
først og fremst er for foreldrerepresentantene.
Det er heller ikke vanlig at Oslo KFU-møter holdes på samme vertsskole to ganger på rad. (Ammerud skole var
vertsskole på det forrige møte i november 2018.)
FAU-leder har ingen mulighet til å være på møtet, og heller ingen andre i FAU-styret kan stille.
FAU-leder varsler rektor og Allan Gloinson i Oslo KFU om at FAU Ammerud ikke kan stille på
skolegruppemøtet 6.februar. FAU-leder vil også uttrykke at FAU reagerer på hvordan dette møtet ble avtalt
uten å kontakte oss.
Kommentarer:
Skolegruppemøtet på Ammerud skole 6.februar ble avlyst, og vi, FAU Ammerud, fikk full forståelse av Oslo
KFU.

36/2018-2019: Nettvettskurset – erfaringer og veien videre
Ca 80 foreldre på 5.-7.trinn og litt over 100 på 1.-4.trinn møtte opp på kveldsarrangementene 28. og
29.januar. Representanten fra Barnevakten var veldig fornøyd med oppmøtet, og det samme var skolen. Ca.
30 barn benyttet barnevakt-tilbudet som skolen hadde satt opp. Barnevakt-tilbudet kan være nyttig ved
andre arrangement.
Ragnhild Jansen fra Barnevakten hadde noen tips til hvordan foreldrene kan jobbe videre med dette på
egenhånd. Flere barn snakket om kurset til foreldrene sine etterpå.
KFU Oslo forteller at denne type kurs vil UDE pålegge skolene å holde for elever og foresatte i fremtiden.

37/2018-2019: Trinnkontantrollen
En del innspill til utkastet ble spilt inn «over bordet». Dokumentet vil bli lastet opp i Dropbox, slik at vi kan gi
skriftlig tilbakemelding der. Endelig versjon sendes til alle FAU-representantene i forkant av foreldremøtene
som arrangeres i neste uke. FAU-repr/trinnkontaktene må ta med kopier som skal deles ut på møtet i forkant
av at nye trinnkontakter/FAU-representanter velges.
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38/2018-2019: Referat fra samarbeidsmøte med skolen - 140119
Mesteparten av samarbeidmøtet gikk til planlegging av det praktiske rundt nettvettkursene med
Barnevakten. FAU ønsker at det fokuseres på språkbruk, og skolen planlegger en språkkampanje som FAU
gjerne kan være med å bidra til. Overgang barnehage skole. FAU ønsker at 1. klasse blir spurt om hvordan de
har opplevd skolestart, elevene bør fortelle med egne ord.

39/2018-2019: Hvilket arbeid skal FAU prioritere våren 2019?
● Psykososiale skolemiljø er en grunnpilar for alt arbeidet
● Oppfølging av trinnkontaktrollen
● Overgang fra barnehage til skole og AKS
● De yngste elevene - en særlig satsing på å sikre trygghet og gode sosiale rammer
● Siste skoleår, overgang til ungdomsskolen
● Språkbruk. Språkkampanje på skolen
Skolen skal ha en runde på våren, antageligvis etter påske, på alle trinnene. Skolen ønsker å ta dette opp
jevnlig over lengre tid, slik at dette blir noe som går over lengre tid.
● Samarbeid med Rødtvet skoles FAU.
Rødtvet skoles FAU har møte på samme tid som Ammerud FAU. De ønsker å møte oss, også kan vi ha
en idémyldring. FAU-lederen på Vestli har også lyst til å være med dette møtet.

39/2018-2019: Eventuelt
●

Kan skolen samle inn samtykke til å stå på en kontaktliste/klasseliste for 1.trinn når innskrivingen
foregår. Slik det er i dag tar det lang tid før kontaktliste/klasseliste for 1.trinn er på plass og det gjør
det vanskelig å komme tidlig i gang med f.eks. vennegrupper eller andre aktiviteter for å starte
arbeidet med godt skole-/klassemiljø.



FAU ønsker å invitere elevrådet til FAU-møtet 4.mars. Det settes av en 1/2 time til for å høre hvilke
saker de er opptatt av. Så kan ledelsen komme etter at elevrådet har vært her
Kommentar: Elevrådet hadde ikke mulighet til å stille 4. mars. FAU-leder har avtalt at elevrådetsstyret
kommer på FAU-møtet 1.april. Vi ser fram til å møte elevrådet og høre hvilke saker de er opptatt av!

Brit Antonsen Nerland
Ref.
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