
Referat fra FAU-møte 27.2.17 
Tilstede:  
Fra skolen: Kiet 
Fra FAU: Astrid, Pia, Roger og Ingjerd. 
 
Nesten hele møtet gikk med til å få presentert utkastet til ny ”Handlingsplan for et trygt og 
godt læringsmiljø”. Det var en svært grundig innføring, og foreldrene vil få mulighet til å gi 
innspill på planen etterhvert.  
 
Informasjon fra ledelsen v/Kiet om ny ”Handlingsplan for et trygt og godt læringsmiljø” 

- I 2016 hadde Ammerud skole et resultat fra Elevundersøkelsen på ca 7 % av elevene 
som opplevde mobbing. Skolen har derfor hatt ekstra oppfølging fra 
Utdanningsetaten (UDE). I år er tallene noe bedre, men skolen ønsker å jobbe bedre 
med skolemiljø 

- Tradisjonelt har skolen vært opptatt av håndtering av saker, program og mindre på 
forebygging – har vært et smalt fokus 

- UDE mener skolen bør lage en plan for godt skolemiljø 
o Relasjonsbygging 
o Klasseledelse 
o Klassemiljø 

- Dette er blitt til et utkast på ”Handlingsplan for et trygt og god læringsmiljø” 
- Skolen har ikke ennå tatt stilling for eller i mot å gå bort ifra Olweus-programmet, 

men ser at det nåværende arbeidet og fokus på håndtering må revideres. For 
eksempel Gullreglene følges ikke godt nok opp. Her ønsker man å gjøre dem mer 
relevante for elevene - bevisstgjøre elevene på hva de er til for 

- Skolen har hatt to møter med UDE, og UDE skal gjennomføre kurs for personellet  
- Kiet presenterte utkastet til ny ”Handlingsplan” som vil bli sendt ut på høring, også 

blant foreldrene 
- Med ny lovgivning har skolen nå plikt til å drive undersøkende virksomhet 
- Handlingsplanen vil bestå av en Standard og fire underplaner som bygger opp om 

standarden  
 

1. Forebygging 
o Gullreglene skal revideres: FAU kommenterte at skolen her bør ta med det 

digitale 
o Voksenstandard (hvordan snakker de voksne til hverandre, møter foreldrene, 

osv...): skal være gode rollemodeller  bevisstgjøring hos personalet 
o Vennskapspris: dele opp i flere deler 
o Gullkroken: 7. Trinn bruker denne masse og koser seg + åpne mot 

idrettshallen. Andre lærerne tar også med seg elevene ned og spiser osv. Mye 
aktivitet og undervisning der nede 

o Informasjon til foreldrene – Astrid/Pia kommenterte at dette også kan tas inn 
i arbeidsgruppa som FAU har med skolen for å få til en systematikk, feks inn 
på ukeplaner osv 

2. Saksgang:  
o Læreren skal være den som håndterer – andre ta over klassen osv.  



o Innspill fra FAU: bør det gis en mulighet for å kalle inn foresatte heller enn 
bare å ringe? Og kan det være en ide om det legges opp til fleksibilitet slik at 
man vurderer saksgang etter hver enkelt sak. Noen ganger kan det være en 
fordel at foreldrene snakker med barna om det som har skjedd, heller enn at 
lærer og sosiallærer kartlegger selv?  

o Foresatte skal informeres 
o En god relasjon til foreldrene vil bidra til at det ikke er så krevende å ta en 

telefon hjem  dette ligger i instruksen, men det er mulig at det er behov for 
en tydliggjøring på hva dette betyr 

o Også rutiner for saksgang når foresatte har mistanke/melder ifra om mobbing 
– også når andre foreldre oppdager at et annet barn enn sitt eget blir mobbet 

o Spm fra FAU: hva kan foreldrene få beskjed om? Kiet har gitt beskjed til sine 
lærere om at kommunikasjon med foreldrene må foregå i møte, og ikke på 
telefon eller mail. Det vil bli konkretisert hva skolen har ansvaret for, og vil bli 
tydeligere kommunisert med foresatte gjennom websider og i 
Handlingsplanen 

3. Atferdshåntering: (uro i klassen, har ikke med bøker, snakker i timen osv...) 
o Klare rutiner, slik at ting ikke går for langt før foresatte og rektor får beskjed 
o Elevene skal vite hva de har gjort 
o FAU: Blir det sendt skademelding? Kiet: Ja, det har blitt sendt til NAV, men nå 

må det også registreres digitalt i skolens system, også der det er uhell 
4. Alvorlige hendelser, vold og trusler 

o FAU: Vil det bli gitt informasjon også til de andre foreldrene på trinnet? Dette 
er en fordel slik at man stopper ”ryktebørsen”. 

 
Prosess: foreldrene vil bli involvert 
Skole-hjem-samarbeid har kommet inn, under punkt 1. 
 
Det har vært endel hendelser på AKS, og Kiet har vært inne på alle AKS-møtene siden januar 
for å jobbe med de ansatte knyttet til håndtering av hendelser.  
 
FAUs generelle kommentarer: 

- Det bør vurderes hvilken type definisjon man skal bruke i Handlingsplanen, da 
Olweus’ definisjon ikke nødvendigvis er så oppdatert. Kiet: dette vil vi få mulighet til 
å kommentere på når den kommer til foreldrene for innspill 

- har skolen beredskapsplan på seksuelle overgrep? Kiet, nei, ikke som han vet om. Pia 
sender Kiet informasjon om hvorfor og hvordan en slik plan kan utformes. 

- Ber om mulighet for at det gis informasjon til foreldrene om læringsmiljøet etter 
Elevundersøkelsen/Trivselsundersøkelsen. 

- Det ble påpekt at det må legges opp til en god prosess også slik at elevene får gi sine 
innspill på sitt læringsmiljø. 

 
Diskusjonspunkt for FAU: Bør Handlingsplanen ha et punkt for ”forventninger til foreldrene” 
også, og ikke bare til skolens elever, ansatte osv?  
 
Kiet informerte også om at Ammerud skolen har søkt om ekstra lærerstillinger fra og med 
året 2017-2018 under programmet ”Merlæring 1-4 2017/2018” som Byrådet har åpnet for 



- Bakgrunnen er at Byrådet øker innsatsen, og tilbød 28 skoler å søke om ekstra 
lærerstillinger. Ammerud var av disse, søkte og fikk 4 ekstra lærerstillinger.  

- Mål: gi elevene tilpasset opplæring, bla for å styrke norskspråklige ferdigheter, lese, 
regneferdigheter 

- Inntil 4 stillinger per skole, faste og øremerkede til tidlig innsats på 1.-4. Trinn, 
spesialistlærer i lesing/skriving + regning. I utlysningen har skolen vært tydelig på å få 
inn leselærere og regnelærere hhv på 1.-2. Trinn og 3.-4. Trinn, og har lagt opp til at 
også interne søkere vil bli seriøst vurdert. Kiet ønsker personer som vil se resultater 
av arbeidet sitt, som evner å bygge relasjoner til elevene og som har den 
kompetansen som skal til. Vil flytte litt ressurser opp slik at også 5.-7. Trinn får nyte 
godt av dette  

- FAU gir ros for en god søknad!  
 
 


