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Referat fra FAU-møte 30. mai 2022 
Sted: Personalrommet på Ammerud skole. 
 
Til stede:   

1. trinn Kajsa Wiull- Gundersen (1.2, nestleder og SMU)  
2. trinn Nafissa Bourouba (2.1) 
3. trinn Cato Tandberg (3.1) 
5.trinn Eldrid E. Stangeland (5.1) 

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

Valborg Holten Jørgensen (6.2) 
Meyla S Enerly (FAU leder) 

Fra skoleledelsen Ann Elisabeth Kallevig (Del 1)   
Fraværende:   

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

Øystein Imsen (2.2) 
3. trinn 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/Ann Elisabeth Kallevik 
 
Lærerkabal:  

• To nye lærere ansatt. Det mangler en kontaktlærer- må derfor endre på dagens kabal eller lyse ut 
stilling (vikariat/fast ansettelse). Dette landes i løpet av uke 22.  

• Informasjon om lærerkabalen sendes ut til de foresatte så fort det er landet.  
 
 
Team ML og SMT:  

• To merlæringslærere går ut i permisjon. Det er lyst ut etter en ML-lærer, men ikke funnet riktig 
kandidat. Det er derfor bestemt at man skal lyse ut stillingen på nytt til høsten.  

• Det vil være 4 ML-lærere på skolen til høsten. De sentreres rundt 2.-5. trinn, og de skal bidra på hele 
trinnene.  

• SMT tas 100% over på skolen. 
• Stillingen undervisningsinspektør leder for team skolemiljø er lyst ut.  

 
Ledelsen:  

• Eirik Ahdell undervisningsinspektør for trinn 6 og 7 neste skoleår 
• Frode Wannebo undervisningsinspektør for trinn 4 og 5 neste skoleår 
• Mona Nikolaisen undervisningsinspektør for 1, 2 og 3 neste skoleår  
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Satsningsområder:  
• Eleven som aktør: elevaktiv undervisning, elevmedvirkning. Mer dialog, mer aktivitet, reell 

medvirkning osv. Være mer aktive, mindre stillesitting.  
• Den aktive elevrollen (LK20). Hva krever elevrollen av lærerrollen? 
• Profesjonsfellesskapet – den gode timen, organisering av undervisning og bruk av basen og ressurser 

på trinnet. Settes av tid til refleksjon og planlegging. Øke refleksjonskompetanse. 
• Skolen har meldt seg på kompetanseheving. Fellesskapende didaktikk og fokus på et godt 

læringsmiljø. Samarbeid med høyskolen i Innlandet og UDE.  
 

 
Timen livet:  

• Trygt og godt skolemiljø – klassens time fra Timen livet til link til livet. (www.linktilivet.no) 
Sosial kompetanse, følelseskolen osv. Tatt opp med lærerne og elevrådet. Ruste barna sosialt og 
mentalt.  

 
Tverrfaglig:  

• Hva inngår i tverrfagligøktene? Hvordan jobber man med temaene, i lys av den nye lærerplanen og 
økt fokus på den aktive elevrollen. 

• Synliggjøre bedre for foreldrene hva som inngår i tverrfaglig-øktene. Bruke best practice på skolen. 
Likere praksis på hele skolen.  

 
Leksebevisst skole:  

• Leksebevisst skole. Leseoppdrag som lekse. Jobber med hvordan dette skal gjøres. Prøver i ett år, fra 
neste skoleår. Evalueres etter ett år.  

 
Musikk:  

• Vurderer å ansette en musikklærer på 50% på sikt. Men det lar seg ikke gjøre p.t. 
• Det er kjøpt inn instrumenter, og lærerne har hatt kurs internt.  

 
Del 2 - kl. 19:45-21:00  
 

1. Referat fra samarbeidsmøte med rektor: 
• Ammerud på tur: 

- Faktura må tas opp på første FAU-møte etter skolestart.  
- Barnekunstmuseet byttes ut med Eventyrfabrikken på første trinn fra og med neste skoleår. 

Resterende turer blir som tidligere. 
• Endre på benevning av kontaktgrupper fra 1.1, 1.2 osv. til 1A, 1B osv? 

- Det er kommet spørsmål om man kan endre benevningen på kontaktgruppene. Skolen gjør 
ikke endringer på det nå, men noterer seg det og ser eventuelt på det på nytt ved en senere 
anledning 

• Skolestart 2022: 
- Foreldremøte på førskoledagen (14.6) 
- Foreldremøte for første trinn til høsten: 25.8. FAU stiller og forteller om FAU og 

trinnkontaktene. 
- Vurdere om barnevernskonsulentene kun skal stille på foreldremøtene i første trinn.  
- Trinnkontaktmøte etter foreldremøtet på første trinn, 1.9. Invitere FUG til å holde foredrag 

møtet, Meyla kontakter dem. Rektor sjekker om auditoriet/gullkroken er ledig.  
• 19.10 er booket til temakveld. Innhold bør diskuteres på første FAU-møte neste skoleår.  

http://www.linktilivet.no/
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• Barnehagetog: tidligere har barnehagetoget samlet seg på Ammerudhjemmet når toget er ferdig. 
Ammerudhjemmet er nå stengt. Kan barnehagetoget samles på Ammerud skole i stedet? Rektor tar 
dette med som tips til neste års 17. mai. 

• Rektor hører med Nathalie om Kjærlighet og grenser som har vært holdt tidligere år. Det var nokså 
omfattende, men er det noe fra dette kurset man kunne ha vurdert å ha som et mindre omfattende 
kurs? 

 
2. Arrangement i Groruduka, tirsdag 14.6: 

• Det ble besluttet at FAU ikke deltar med arrangement på Groruduka.  
• Det har tidligere vært snakk om et arrangement «Møt skolehagen og nærmiljøet», og få inn Bykuben 

og Oikos. Disse kan vi kanskje kontakte i forbindelse med Ammerudfestivalen i september og se om vi 
kan få til noe der.  

 
3. Helsesykepleiertilbudet ved Ammerud skole: 

• To foreldre fra Ammerud og FAU-leder på Apalløkka var i åpen halvtime i BU. Vet ikke helt hva som 
skjer videre. Saken er meldt videre til bystyret. Sak i Dagsavisen og Akers Avis. 

 
4. Etter skoletid-tilbud: 

• FAU har søkt om og fått midler fra Bufdir penger til etter skoletid-tilbud. Vi har fått 150 000 kr som 
fordeles over 3 år. Det er krav om egenkapital hvert år på 10 000 kr.  

 
• Ulike tilbud ble diskutert:  

- Skatekurs: Meyla har kontaktperson, satser på å få til skatekurs når skolegården åpner. 
- Ammerud basket: mulig å sjekke  
- Relove: mulig å sjekke.  
- Dans: det skal være dansekurs på Ammerudklubben i sommer. Kjetil sjekker 

kontaktperson for dette kurset, slik at FAU eventuelt kan ta kontakt. Kjetil har også en 
annen kontakt innen stomp/dans som han sjekker ut.  
 

5. 17. mai arrangement – evaluering: 
• Usikker på hvor mye inntekt FAU har fra 17. mai i år. Meyla sjekker dette.  
• Meldt at det var dårlig lyd på lydanlegget 
• Det ble spilt inn om man skal tenke på å organisere foreldrenes bidrag på 17. mai på en 

annen måte. F.eks. at alle trinn bidrar. I 
 

6. Ammerudfestivalen: 
• Holdt av datoen 10. september.  

 
7. Eventuelt 

• Sommeravslutninger: det ble diskutert at FAU skal sende ut litt informasjon til 
trinnkontaktene i forbindelse med at det snart er sommeravslutninger, blant annet om gaver 
til lærere og assistenter. 

• Klesbyttedag bør inn på årshjulet – ansvar for 2. trinn? 
• Sette inn på alle ukeplanene – innspill til neste FAU-møte. Bør informere. 
• Vi takker Meyla for innsatsen som FAU-leder! 

 
Neste FAU møte: Første FAU-møte neste skoleår 5.9.  
 


