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Referat fra FAU-møte 2. mai 2022 
Sted: Personalrommet på Ammerud skole. 
 
Til stede:   

1. trinn Kajsa Wiull- Gundersen (1.2, nestleder og SMU)  
5.trinn Eldrid E. Stangeland (5.1) 

Kjetil Jørve (5.2) (Driftsstyret) 
6. trinn Dickson Agano Anam (6.4) 

Meyla S Enerly (FAU leder) 
Fra skoleledelsen Mona Nikolaisen (Del 1)   
 + Gunhild Regland Farstad (foresatt) 

Fraværende:   
1.trinn Linda Fromreide (1.1) 
2. trinn Nina Hui (2.4) 

Øystein Imsen (2.2) 
Nafissa Bourouba (2.1) 

3. trinn Cato Tandberg (3.1) 
Randi Waase Prestø (3.3) 

4. trinn Bente Nes Pedersen (4.3)  
6.trinn Valborg Holten Jørgensen (6.2) 
7. trinn Stine Solbjør Kielland (7.3)  

 
 
Del 1 - kl. 19:00-19:45 informasjon ved skoleledelsen v/Mona Nikolaisen 
Skolestart på Ammerud:  

• Oslostandard for samarbeid barnehage, skole og AKS.  
o Høstsemester: («oversikt») Samarbeidet mellom barnehage og skole for neste års skolestart 

starter i august. Skal være foreldremøte for nye skolestartere i november/desember. 
Innskriving skjer digitalt – skolen inviterer til å komme til skolen fysisk for å fylle ut skjemaet.  

o Vårsemester (besøk og bli kjent-perioden). Barnehagene kommer på besøk rundt påsketider 
(ny rutine skoleåret 22/23). Smågrupper og ekstrabesøk/Cafébesøk fra barnehagene. 
Overgangsmøte mellom skole og barnehage (januar-mai) Sosiallærer besøker barnehagene i 
mai. Klassesammensetning i mai. Førskoledag i juni – velkomstdag for skolestartere og 
foresatte.  

• Over 80 barn som skal begynne i første trinn august 2022.  
• Innspill fra FAU om å huske å være bevisste når det kommer til klassesammensetning, slik at man får 

blandet fra ulike barnehager.  
• E-post (til alle e-postadressene skolen har) er sendt til foresatte om førskoledagen.  
• Fadderordning også neste år. 6-trinn er faddere 
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Del 2 - kl. 19:45-21:00  

1. Prøveprosjekt leksefri 

• 88,1% av trinnkontaktene ønsker at skolen skal prøve leksefri (men med leseoppdrag) 
• 11,9 % av trinnkontaktene ønsker ikke at skolen skal prøve leksefri (men med leseoppdrag) 

Det er i tillegg kommet en flere tekstlige innspill – både for og imot.  Spesielt går det igjen det med at 
foreldrene ønsker å være oppdatert på hva elevene jobber med på skolen. Noen er redde for at det å ta 
bort lekser vil føre til at man får mindre innblikk. Flere er opptatt av at skolen må sørge for et system for 
at foreldrene kan følge med, dersom lekser tas bort. I møtet ble det diskutert at det er mange ulike måter 
å løse det å holde foreldrene oppdatert på. Eksempler: kahoot, presentasjon hjemme etc.  

Foreldrene ønsker seg en måte å bli oppdatert på. Tid lærerne ikke bruker på å lage/rette lekser kan 
kanskje brukes til å oppdatere foreldrene på noe vis. Oftere utviklingssamtaler? Bruke beste praksis på 
Ammerud skole når det kommer til oppdatering av foreldrene.  

Basert på undersøkelsen som er gjennomført blant trinnkontaktene støtter FAU skolens forslag om å 
prøve ut leksefri skole et skoleår. FAU videreformidler også de tekstlige innspillene som er kommet.  

2. Elevrådets ønskeliste 

Foreløpig ikke fått tilbakemelding på denne. E-posten videresendes til rektor.  

3. Arrangement i Groruduka tirsdag 14. juni 

«Møt skolehagen og nærmiljøet i skolehagen». Frøydis holder i et arrangement i skolehagen.  Kjetil 
snakker med Frøydis om det er noe FAU kan bidra med.   

4. FAU rom og innkjøp av utstyr 

Skal FAU gå til innkjøp av noe eget utsyr (vannkoker, termokanner, kaffetrakter etc.) som kan brukes 
f.eks. på trinntreff osv. Tenker videre på dette.  

5. FAU representanter neste skoleår - valgkomite for ny leder, nestleder og sekretær 

Må inn i vedtektene at det skal være en valgkomite. Kjetil ser på dette. Kjetil er også uformell valgkomite 
inntil videre.   

6. Foreldreforedrag 24. april m/Sondre Bjaberg og foredrag høsten 

Det kom veldig få på foredraget. De som var på foredraget synes det var veldig bra. Var det dårlig timing? 
Søndag ettermiddag, fint vær osv. Eller er det generelt lite «marked» for foreldreforedrag på Ammerud? 

Rektor har holdt av en dato. Øystein Imsen har snakket med mobbeombudet. Det er kommet innspill om 
Helsesista (eventuelt i samarbeid med Apalløkka og Rødtvet).  

Tar opp denne tråden igjen høsten 2022.  

7. Helsesykepleiertilbudet ved Ammerud skole 
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Saken blir tatt i BU-møte i uke 19 (12.5, kl. 18.00). Komitemøte i helse- og sosialkomiteen 4.5. Åpen 
halvtime i disse møtene. Bør man bruke den på noen måte?  

Det er tatt initiativ overfor flere politiske partier. Ta initiativ overfor flere av partiene.   

Hvem tar ballen videre? Kontakte Akers Avis? Hvordan kan foreldrene, eventuelt også elevstemmen, 
brukes?  

Meyla kontakter Ane.  

8. Etter skoletid tilbud – strikkekurs, skatekurs med mer 

Meyla har søkt flere penger fra Bufdir.  

Keramikk-kurs?  

9. Eventuelt 

Ammerudfestivalen: finne dato. Tentativt 10.9? Sjekke om det er «ledig» da? 
Nivådeling: Eldrid sender e-post til Mona.  

 
Neste FAU møte: 6.6 kl.19:00-21:00. 
 
 


