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Referat FAU-møte mandag 3. juni 2019, kl. 19.00-21.00
Sted: Personalrommet (3.etg.), Ammerud skole
Tilstede: Hazar Haugen, Vigdis Solhaug, Kristin Kverndokk (leder), Silje Martinussen (vara 1.
trinn), Chalak Marufi (und.insp 4.-5. trinn)
Fraværende: Judith Klein (nestleder), Brit Antonsen Nerland (sekretær), Trine Høie (leder av
driftsstyret), Heidi Håland Robertson (vara i driftsstyret), Meyla Enerly, Eli Hekland, Tashfeen
Qayyum Khan, Espen Ekvang, Inga Lund Bjørnsen, Runa Merete Vik Williams og Sandra VidalPereira.

Del 1, kl. 19.00-19.45: Møte med skolens ledelse
Chalak Marufi gjennomgår skolens forslag til brukerundersøkelse om læringsbrettet som ble
innført på 1.-3. trinn og 6. trinn skoleåret 2018/2019.
FAU leverte etter forrige FAU-møte (6. mai) sine innspill til spørsmål. Utarbeidelsen av
undersøkelsen er skolens ansvar.
Undersøkelsen skal sendes før sommerferien til foresatte til alle elever som dette året har
fått tildelt nettbrett fra skolen. Det utgjør rundt 350 elever.
Svaralternativene er tilpasset Questback-formatet med 5 svaralternativer.
Skolen ønsker ikke for mange åpne svar da dette blir vanskelig å håndtere.
FAU ønsker at noen svar må være åpne.
Innspill fra FAU til gjennomgåelsen av forslaget til undersøkelsen:
• Hvordan opplever du læringsbrettet som verktøy for læring for ditt barn?
• Kartlegge bruken av læringsbrettet i fritiden/utenom lekser:
Brukes læringsbrettet til mer enn lekser etter skoletid?
Hvis ja: Hva brukes det til?
Hvor lenge bruker barnet læringsbrettet (utenom lekser)?
•

Endre svaralternativene knyttet til spørsmål om barnet har sett uønsket innhold på
læringsbrettet, og spesifisere hva man mener med uønsket innhold (som
pornografisk innhold eller vold).

•

Åpent svar knyttet til spørsmål om retningslinjer for bruk av læringsbrett på fritiden.

• Ekstraspørsmål bør inn knyttet til AKS-tiden.
FAU etterlyser en bedre og sikrere oppbevaring av nettbrettet i skoletiden og på AKS.
Bakgrunn: I dag er garderoben et "fristed" hvor flere har erfaringer med at barn gjemmer seg
bort (spesielt i AKS-tiden) for å se på nettbrettet som ligger lett tilgjengelig i sekken. Grunnet
felles passord på 1. trinn, kan elever gå inn på hverandres nettbrett. Det er uklart om felles
passord også er praksis på de andre trinnene.
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Chalak følger opp bruk av felles passord. På hvilke trinn har elevene felles passord på
læringsbrettet i dag? Bør det eller bør det ikke være felles passord?
FAU-leder påpeker skolens ansvar for hvordan læringsbrettet brukes, også på vei til og fra
skolen samt hjemme. Foreldrene har et klart ansvar hjemme, men det er skolen som har tatt
avgjørelsen om at elevene skal ha hvert sitt nettbrett og pålagt bruken også hjemme da
barna skal gjøre lekser på nettbrettet. Hvordan elevene bruker skolens arbeidsredskap også
etter skoletid, må derfor skolen ta på største alvor og ta sin del av ansvaret for.
(Videre diskusjon om dette tema blir tatt under punkt 5)
Et nasjonalt nettfilter for barnehage og skoler (vedtatt av Stortinget i 2018) er ennå ikke på
plass.
IKT-gruppen på skolen består nå av:
Chalak Marufi, Trin Tran, Ann Margaret Hammerø (?) og Linh Nguyen

Del 2, kl. 19.45-21.00
1. Oppdatering ved trinnkontaktene, kort runde.
Forslag fra FAU-leder:
Å innføre «Oppdatering ved trinnkontaktene» som en fast kort, runde på FAU-møtene fra
høsten av. Dette for å styrke kontakten mellom foreldre og trinnkontaktene, og
trinnkontaktene og FAU.
Er det saker som er viktige for elevene på det respektive trinnet, og som FAU bør informeres
om? Er det blitt gjennomført noen gode tiltak for trinnet den siste tiden som er fint å vite
om?
Dette gir mer innsikt i skolehverdagen på de forskjellige trinnene - fra barnas og foreldrenes
synsvinkel. Det er trinnkontaktene som er FAU-representanter som skal gi oppdateringen på
FAU-møtene.
Forslaget ble vedtatt.
2. FAU neste skoleår
• FAU må blir flinkere til å formidle rollen trinnkontaktene har fra høsten av.
FUG (Foreldreutvalget for grunnopplæringen) har utarbeidet brosjyrer om
- å være medlem av FAU
- å være trinnkontakt
- oppgaver for SMU
Disse brosjyrene, samt FAU Ammerud skoles eget trinnkontaktskriv, vil Kristin dele ut på det
første FAU-møtet til høsten.
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FAU mener at i skolens modell «Kommunikasjonslinjen» bør det gjøres en endring ved at
pilen peker fra foresatte til trinnkontaktene, dvs. foresatte skal kunne ta direkte kontakt med
trinnkontaktene og FAU da disse har verv nettopp som foreldrenes representanter.
Se: https://ammerud.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/skole-hjemsamarbeid/kommunikasjonslinjen/
Dette har FAU formidlet skolen ved flere tidligere anledninger. FAU mener det er viktig at
dette igjen tas med til neste års samarbeidsmøter med skolen.
Bakgrunn: Alle foresatte på skolen utgjør Foreldrerådet. FAU (forkortelse for Foreldrerådets
arbeidsutvalg) er foreldrerådets representanter. Den direkte kontakten mellom foreldrene,
trinnkontaktene og FAU, er grunnleggende for FAU.
• Valg av nytt FAU skjer på det første FAU-møtet til høsten.
Kristin Kverndokk melder at hun vil trekke seg som FAU-leder fra høsten av. Meyla Enerly har
meldt sin interesse som kandidat for ledervervet. Det er uklart om Judith Klein ønsker å
fortsette som nestleder, men hun ønsker å fortsette i FAU.
Kristin ønsker nye FAU-representanter og en ny FAU-ledelse velkomment til neste skoleår.
Samtidig presiserer hun fordelen av at ledervervet videreføres til en med erfaring fra FAU.
Dette for å sikre kontinuitet i arbeidet, og at man ikke opplever «å måtte starte på nytt»
hvert skoleår.
Kristin vil innkalle til høstens første FAU-møtet like etter skolestart i august.
For å sikre at trinnkontakter for 1. klasse blir med i FAU fra starten av, vil det første FAUmøtet holdes mandag 16. september kl. 19-21.
3. Informasjon fra samarbeidsmøtet med skolens ledelse 27. mai
Går gjennom saker fra samarbeidsmøtet, referatet legges ut på skolen nettside.
Noen av sakene som ble tatt opp på samarbeidsmøtet (se ellers eget referat):
1.

Ustabilitet /utskiftning av lærere
a. Oppfølging av 5.1
b. Trinnkontakter på 1. trinn urolig for ustabilitet blant lærere

2.

Nettbrett
a. Questback
b. Forslag til endring på 1.-3. trinn : Nettbrett forblir på skolen, og elever på disse trinnene kan ikke ta
skole-i-paden med hjem (unntak for elever med særskilte behov).

3.

Status BDO-rapporten

4.

Overgang barnehage-skole. Forslag til seminar med ekstern innleder etter sommeren.

5.

Koordinering av datoer mht avslutninger på hhv Ammerud og Apalløkka.

4. Ustabilitet på. 5. og 1. trinn, og informasjon om møter
Ett møte har blitt holdt (15. mai), og flere skal holdes i juni, om ustabilitet og hyppige
lærerbytter på 5. og 1. trinn. FAU-leder og nestleder deltar på møtene.
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Saken er tatt opp under punktet ovenfor (gjennomgåelsen av referat fra samarbeidsmøtet).
5. Læringsbrettet og uønsket innhold. Hva må gjøres? Forslag til tiltak.
FAU-leder mener ansvarsbevissthet om bruk av nettbrett og tilgangen elevene faktisk har
fått til uønsket innhold på skolens læringsbrett, MÅ tas på mer alvorlig. Kristin etterlyser en
større bevissthet fra både skolens og foreldrenes side fra høsten av når alle elever på skolen
blir tildelt læringsbrett.
FAU-leder refererer til at på samarbeidsmøtet 27. mai ble skoleledelsen forelagt en video fra
FAU hvor en 2. klassing på Ammerud skole i detalj forteller hva han har sett av pornografisk
innhold på skolens læringsbrett. Dette reagerer både leder og nestleder i FAU svært sterk på,
og mener at tiltak MÅ iverksettes straks for å unngå slike hendelser. Skoleledelsen reagerte
også sterk på dette i samarbeidsmøtet.
Forslag til tiltak fra FAU:
• FAU-ledelsen har allerede foreslått for skoleledelsen at elever i 1.-3. klasse ikke
skal ha med nettbrettet hjem til lekser. Lekser bør gis på annet vis.
• FAU-leder foreslår (på dette møtet) at dette bør gjelder alle klassetrinn så lenge
det ikke er et nasjonalt nettfilter på plass på læringsbrettet. Juridisk er det ikke
forskjell på om barnet går i 1. eller 7. klasse når de gjelder barns rettigheter til et
trygt og godt skolemiljø, og dermed rett til ikke å bli eksponert for pornografisk
og voldelig innhold på skolens pålagte arbeidsverktøy.
FAU ønsker at tiltak for mest mulig å forhindre eksponering av uønsket innhold på elevenes
læringsbrett, blir et av hovedtemaene for neste skoleårs FAU i samarbeid med skolen.
6. Samarbeid med FAU ved Rødtvet skole fra høsten:
• Trygt og godt oppvekstmiljø
Rødtvet skoles FAU ønsker et samarbeid med Ammerud skoles FAU fra neste skoleår om et
trygt og godt oppvekstmiljø. Hva kan vi som FAU’er sammen gjøre?
Leder og nestleder i Ammerud FAU har god kontakt med leder i Rødtvet FAU, og vi har avtalt
å ha et samarbeidsmøte med dem fra høsten av. Kristin foreslår at det kommer i stand så
snart det er mulig i høst. Et samarbeid med de andre FAU’ene i nærområdet er også ønskelig
(Nordtvet og Grorud)
Det har i det siste vært noen uheldige episoder på skolens område etter skoletid (uklart om
det har skjedd i AKS-tiden?), hvor bl.a. eldre barn fra andre nærområder har brukt softgun i
skolegården. Dette har noen barn på Ammerud skole sett og opplevd svært skremmende.
Hvordan følger skolen opp dette? (Kommentar: dette har blitt tatt opp med skoleledelsen
ved et senere møte i juni, og skolen har ikke vært klar over hendelser med softgun.)
Når slike eller liknende situasjoner skjer på skolens område, som truende situasjoner,
utenforstående som tar seg til rette, funn av f.eks. softgun (iht. skolemelding 11.06.19) e.l.,
og som skolen er klar over har skjedd, bør FAU informeres.

5

FAU ønsker en tettere dialog med politiet i nærområdet, og ønsker å invitere politiet på et
eget møte i høst. Slike oppdrag gjør politiet gratis, og de ønsker kontakt med FAU på skolene
(jmf. møte med politiet på skolegruppemøtet holdt på Furuset skole, Oslo KFU, 24. april).
Kontakt med politiet følges opp til høsten, gjerne i samarbeid med Rødtvet skole.
• «Vi er Østkanten» et grasrotinitiativ igangsatt av Tøyeninitiativet
Vi har fått informasjon om grasrotalternativet «Vi er Østkanten» via Rødtvet FAU. Dette
er en kampanje for å rette krav mot politikere og øke deres bevissthet om forskjells-Oslo
opp mot høstens kommunevalg. Kravet er at østkantens stemme skal bli hørt.
Tøyeninitiativet ønsker å samle inn innspill og forslag fra lokalbefolkningen i Oslo sør og
øst: https://www.toyeninitiativet.no/artikkel/vi-er-ostkanten

7. Overgang barnehage – skole. Seminar/foredrag planlegges til høsten.
Det er avtalt med skoleledelsen at det i september vil komme inn en ekstern
foredragsholder, Mona Nicolaysen, for å holde seminar om overgangen barnehage/skole og
lekens betydning. Dette vil være for ansatte og evt. foresatte på 1.-3. trinn + pedagogiske
ledere i barnehagene som sokner til Ammerud skole.
FAU nestleder Judith Klein holder i dette.
8. Resultat 17. mai 2019
Stor suksess og besøksrekord!
Det endelige resultatet er ikke klart, men når alle fratrekk er gjort, ser det ut som det blir et
svært godt resultat og bedre enn fjorårets. FAU-leder har fått tilbakemelding fra Reidun
Ravem, styreleder i korpset, at årets 17.-mai komité har jobbet veldig godt!
Hurra for 17.-mai komiteen!

9. Spørreundersøkelse, Oslo KFU
Kristin oppfordrer alle i FAU til å svare på Oslo KFUs spørreundersøkelse som er sendt ut.
10. Eventuelt
Takk for dette skoleåret og GOD SOMMER TIL ALLE!

