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Referat fra FAU-møte 6. desember 2021 
Sted: Teams 
 
Til stede:   

1. trinn Kajsa Wiull- Gundersen (1.2, SMU)  
  
2. trinn Nafissa Bourouba (2.1) 

Øystein Imsen (2.2, nestleder) 
4. trinn Bente Nes Pedersen (4.3) 
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 (leder) 

7. trinn Stine Solbjør Kielland (7.3) (sekretær, referent) 
Fra skoleledelsen (Del 1) Ann Elisabeth (rektor) 
 Kiran Ansari, AKS 

Fraværende:   
2. trinn Nina Hui (2.4.) 
3. trinn Cato Tandberg (3.1) 
3. trinn  Randi Waase Prestø (3.3) 

 
 
Del 1 - kl. 19:00-19:45 informasjon ved skoleledelsen v/rektor og AKS 
Nyansatt rektor Ann Elisabeth Kallevik presenterte seg for FAU. Skolen skal legge en vanskelig tid 
bak seg og bli et godt sted å være for både elever og lærere. Rektor takket for støtte fra foreldre i 
dette arbeidet. 
 
Kiran redegjorde for status på AKS og organisering av skolemiljøteamet. 
 
Del 2 - kl. 19:45-21:00  
 

• FAU – status regnskap: var dessverre ikke tilgjengelig til dette møtet. Korpset har ennå ikke 
fordelt inntektene fra Ammeruddagene, og julemarkedet har gitt en god inntekt til FAU og 
Ammerud på tur. Vi velger ikke å minne foreldre om utsendt faktura fra Ammerud på tur før 
tidlig 2022. 

 
• Ny kasserer til FAU - vi sender ut en forespørsel til alle foreldre om noen kunne tenke seg å 

stille. 
 

• 17. mai – innspill etter første planleggingsmøte og evaluering julemesse. Referat fra møte 15. 
november ble gjennomgått. FAU ønsker gratis aktiviteter for å inkludere flest mulig i 
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arrangementet. Dette gjelder også priser på aktiviteter. Det har vært utfordrende å få 
engasjement i foreldregruppa på et av trinnene. FAU ønsker at alle engasjerer seg i dette 
tradisjonsrike arrangementet.  

 
• Øystein Imsen presenterte en prosjektplan for samarbeid mellom strykeorkester, korps og 

skole om musikkundervisningen ved skolen. Fra prosjektbeskrivelsen: "Vi ser for oss et 
initiativ hvor vi sammen tilbyr elever på andre trinn opplæring og utprøving på 
strykeinstrumenter, blåseinstrumenter og rytmiske instrumenter. Prosjektet er en utvidelse av 
eksisterende samarbeid om AKS- kurs, i ordinær undervisning. Prosjektet foreslås eid av FAU 
og rektor ved Ammerud skole. Bydelen og kommunen er naturlige samarbeidspartnere." 

 
• Vedtektsendring FAU - vedtektene §2 og §3 er endret: 

 

 
• Foreldrebank/ressursbank: En tekst til utsending ble godkjent av FAU. Dette sendes ut som 

Google Forms i januar. 
 

• Foreldreforedrag forslag til våren 2022: FAU har fått inn forslag til foredragsholdere. Vi ser 
for oss at vi organiserer foredrag i mars, når koronasituasjonen er mer oversiktlig. 

 
 

 
 
Neste FAU møte: 3. januar 2022 kl.19:00-21:00. 
 
 


