
Referat fra FAU-møte 20.3.17 
 
Tilstede: Astrid, Pia, Hilde, Helle, Ellen, Roger, Ove 
 
Fra skolen – Frode Wannebo 

- Sommerskolen: skolen opplever omtrent halvparten av søknadsmassen 
sammenlignet med i fjor.  Det samme gjelder de andre skolene i nærheten. SMS 
kommer til foreldrene før søknadsfristen går ut 21.3. 

o Frode tar med seg spørsmål fra FAU til UDE: Hvorfor er det ikke noe tilbud til 
3.-4. Trinn i uke 33? De som går over fra 4. Til 5. Klasse har ikke noe AKS-
tilbud i denne uken.  

- Folkehelseprosjektet: godt i gang, punkt 6 skal diskuteres i FAU idag 
o Sunn matpakke og sunn frokost 
o Forventninger til at FAU hjelper til med å få gjennomslag hos foreldrene 

- Foreldreundersøkelsen:  
o Innspill til skolen fra FAU: I mange tilfeller var det vanskelig å svare annet enn 

vet ikke. Det var ingen svarmulighet knyttet til ”Har du benyttet/brukt...” – 
svarene kan derfor bli misvisende. 

o Oppfordre til at alle foreldrene svarer 
- Kartleggingsprøver skal være ferdige til påske 
- Overgangsprøver for 4. og 7. På slutten av året. Tilbakemeldinger kommer per trinn.  
- Lærerne på 4.-7. trinn skal opp til Apalløkka for å sikre en god overgang/overføring 

fra barneskole til ungdomsskole. Første gang det gjøres i år. 
- Frode informerte om at Apalløkka har fått ny ledelse, og ber FAU hjelpe til med 

omdømmebygging for Apalløkka, som har slitt litt med dette, da Ammerud ser en 
positiv utvikling her: 

o Det trinnet som er 8. trinn nå er det beste noen sinne...  
o Ikke så mange som har søkt seg til andre skoler nå som tidligere 
o Positivt med ny ledelse, bidrar til bedre lærermotivasjon også 
o Støtter godt opp om forsert løp 

- De fire lærerstillingene Ammerud har fått: ca 30 søkere, interne og eksterne godt 
kvalifiserte søkere.  

o Presisering på ”positive ringvirkninger” på 5.-7. trinn: de barna som får 
forsterket tilpasset opplæring vil i mindre grad utvikle seg i en retning der de 
vil trenge spesialtilpasning senere.  

o Nyhet om tildelingen: 
https://www.utdanningsnytt.no/nyheter/2017/mars/utvalgte-skoler-i-oslo-
far-ekstra-larere/  

 
Samtale mellom FAU og skolen:  

- Vennegrupper: Dette har vært oppe i FAU tidligere – kan diskutere det igjen, og evt 
ta det videre med skolen 

o Frode:  
 Skal man bruke lærerressursene til å organisere dette? 
 Kan også tenke ulike komiteer – blir bedre kjent med foreldrene 

o Bør tas opp på 1. foreldremøte i 1. trinn.  som fast punkt. Se 
diskusjon/konklusjon under. 

https://www.utdanningsnytt.no/nyheter/2017/mars/utvalgte-skoler-i-oslo-far-ekstra-larere/
https://www.utdanningsnytt.no/nyheter/2017/mars/utvalgte-skoler-i-oslo-far-ekstra-larere/


 
Fortsettelse av FAU-møtet 
Vennegrupper - fortsatt: Enighet om at dette bør organiseres fra skolesiden, eller iallefall 
med skolen i ryggen. Konklusjon: FAU ber skolen om at dette iverksettes som en fast 
aktivitet for 1. og 2. trinn, og bidrar med forslag til organisering og et opplegg for 
gjennomføring 

- Rutine: lærerne er med og organiserer og setter sammen gruppene, foreldrene har 
barna med hjem osv.  

- Skolen bør, gjennom sin kommunikasjon til foreldrene, legge opp til at det ikke er så 
mye valg.  

- Helle sender ”rutiner” som hun har notert for sitt trinn (2.) 
 
Folkehelseprosjektet 

- FAU konkluderer med at Trinnkontaktene kan oppfordre foreldrene til å følge opp 
Folkehelseprosjektet og støtte opp med å ta med frukt osv. i stedet for kaker på 
fellesarrangementer. Ved spesielle arrangementer (sommer-, juleavslutning + 
Juleball) kan man oppfordre foreldrene til å ta med frukt osv, men at dette er sjeldne 
hendelser (1-2 ganger i året) der det skal feires og at det vil vektlegges å ta med 
variert mat fra alle verdensdeler som alle kan ha glede av. 

- FAU er enige med skolen om at matpakkene og frokost er de viktigste måltidene der 
Folkehelseprosjektet bør følges opp.  

 
Ammerud på tur:  

- har fått inn 19196,-, 12730 i februar, hvor Vipps var 8580,- av disse. Sammenlignet 
med 2016: 27828,- og 2015: 43000,-. 

- Konklusjon: Neste år vil FAU sende ut info i august + rundt juletider 
 
Handlingsplanen for trygt og godt læringsmiljø ble presentert av Kiet på forrige møte 
(februar), der kun fire medlemmer var tilstede: FAU får denne på høring.  

- Ønsker egentlig å diskutere nærmere hvordan læringsmiljøet er på ulike trinn og har 
bedt skolen om det er mulig at det blir gitt en oppsummering per trinn om 
læringsmiljøet på det aktuelle trinnet. 

- Det ble presisert at det er positivt at det ser ut til at det er blitt mer struktur rundt 
spesialundervisningen og at de fire stillingene som Ammerud får også skal brukes for 
å styrke de elevene som trenger mer utfordringer. 

- FAU minner om at foreldrene må rapportere alle hendelser til skolen, slik at de 
holdes informert. 

- FAU diskuterte å lage et eget prosjekt om læringsmiljø for å engasjere foreldrene. 
Temaet diskuteres på neste møte 

- Det ble foreslått at man for 7. trinn forsøker å ta opp tradisjonen med å arrangere en 
sosial sammenkomst på Ammerudklubben for alle elevene på Rødtvet og Ammerud. 
Dette har vært organisert av foreldrene. Konklusjon: Ellen tar kontakt med de andre 
trinnkontaktene sine for å få innspill. Evt snakke med  Frode Wannebo for å 
samarbeide med skolen. 

 
 



Astrid og Pia sitter i et samarbeidsorgan med skolen, og ønsket at FAU skulle gi innspill på 
temaer som bør tas opp i dette organet. Overordnet ble det presisert at forutsigbarhet er 
viktig både for elevene og foreldrene som skal følge opp elevene hjemme. Følgende temaer 
ble tatt opp: 

- Markering ved jul og sommer: Dette gjennomføres på noen trinn, men ikke på andre, 
og det er ikke alltid klart hva som er trinnkontaktenes rolle, og hva som er skolens 
rolle. Vi oppfordrer skolen til å bidra til å skape en ramme, involvere trinnkontaktene 
i arrangementene og lage tydelig og klar invitasjon til slike viktige arrangementer. 

- Kontaktlister sendes til alle trinnkontaktene så snart som mulig etter at fristen for 
samtykke er gått ut 

- Ønske om at lærerkabalen gjøres klar tidligere enn i juni, og at det kommer 
informasjon til foreldrene i god tid før endringer i lærerstaben, både dersom 
endringer kommer over sommeren og gjennom året, pluss ved langvarig sykdom.  

- Skolen må ta ansvar for at det skal velges trinnkontakter på foreldremøte på våren, 
og at info-brosjyre om FAU blir distribuert i postperm og som lenke i SMS i forkant 

- Skolen bør følge opp at trinnkontaktene arrangerer sosiale ting. Vi foreslår at skolen 
etablerer et årshjul for sosiale arrangementer og kontakt med foreldre:  

o Sosiale arrangementer 
o Foreldremøter 
o Utviklingssamtaler 
o Kartleggingsprøver 
o Juleball 
o Julemesse 
o Sammenkomst med elevene på Rødtvet for 7. trinn 

- FAU ønsker også en bruksanvisning for hvordan trinnkontaktene kan organisere ting 
på skolen (lån av rom, nøkler, ut av hovedinngang osv, kontaktperson) 

- I forbindelse med Folkehelseprosjektet ønsker foreldrene  
o at det også blir en standard for friminutter + fysisk aktivitet på ulike trinn, hva 

elevene skal kunne forvente og hva foreldrene skal kunne forvente. 
Inntrykket nå er at det er opp til hver enkelt lærer å bestemme hvor mye og 
om elevene skal få røre på seg – dette virker uhensiktsmessig.  

o At elevenes fysiske arbeidsmiljø følges opp: tilpasning av stoler og bord, hvor 
lenge elevene skal jobbe før de skal få pause osv.  

o At det settes av nok tid til spisepauser, og at man fokuserer på det sosiale 
samholdet i spisepausen. Endel elever sliter med å få spist maten når de skal  

- Informasjon fra Elevundersøkelsen for hvert trinn, slik at foreldrene kan følge opp 
arbeidet med læringsmiljø med kunnskap i ryggen. 

 
FAU følger opp følgende innspill  

- Informasjon om å etablere en klassekasse bør gå ut hver høst til trinnkontaktene. 
- Lage en liste med tips til hva man kan gjøre med foreldrene og barna – gode ideer 

o Spillkveld  
o Refleksløype 
o FAU ber om flere innspill i neste møte 

- Alle FAU-representantene på hvert enkelt trinn bør si noe om trinnkontakter/FAU på 
hver gruppe før det skal velges. En presentasjon/mal er laget for de som ønsker å 
benytte seg av det. 



- Helle: Oppskrift til trinnkontakter: refleksløype (henge opp reflekser i mørket, telle 
antallet, møtes i Gullkroken, quiz) 

 
Neste møte: 24. april kl. 1830 
Saker: 

- Læringsmiljøprosjekt blant foreldrene 
- Lekser – er dette noe FAU kan diskutere? 
- Sosiale arrangementer som trinnkontakter kan arrangere 
- ”Startpakke” til nye trinnkontakter, informasjon på nettsidene 

 
 
 


