Oslo kommune
Utdanningsetaten
FAU Ammerud skole

Referat fra FAU-møte på Ammerud skole 7. mars 2021
Sted: Personalrommet i 3 etg på skolen
Til stede:
1. trinn
2. trinn
3. trinn

Kajsa Wiull- Gundersen (1.2, SMU)
Linda Fromreide (1.1)
Nafissa Bourouba (2.1)
Cato Tandberg (3.1)
Randi Waase Prestø (3.3)

4. trinn
Hazaar Haugen
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)
Fra skoleledelsen (Del 1) Ann Elisabeth Kallevik
Fra bydelen
Sahal Yusuf Mohamood (nærmiljøskolekoordinator)
Fraværende:
2. trinn
Øystein Imsen (2.2, nestleder)
4. trinn
Bente Nes Pedersen (4.3)
7.trinn
Stine Solbjør Kielland (7.3) (sekretær, referent)

Del 1 19:00-19:45 informasjon ved skoleledelsen v/fungerende rektor Ann Elisabeth Kallevik
Generell informasjon fra rektor. 5 lærerstillinger utlyst. Gjennomgått strategisk plan, og vil gjennomgå
denne og arbeide med personale ift å forankre det som blir besluttet av planer og strategier. Sahal
informerte om den kommende språkkampanjen, og rektor om hvordan de ville arbeide med denne
på skolen og med Elevrådet.
Del 2, kl. 19:45-21:00
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FAU Ammerud skole

Skolegårdsprosjektet – planlegge for skøytebane vinter 2022-2023

FAU ønsker å starte arbeidet for å kunne ha skøyteis på basketbanen neste vinter. Dickson tar
kontakt med Bymiljøetaten for å sjekke mulighetene.
Foreldremøter oppsummering – evaluering (rektor deltok på dette punktet
Vi tok en runde med evaluering av foreldremøtene. Det er veldig ulikt hvordan gjennomføringen, og
ikke minst deltakelse og også innsalg/informasjon fra lærerne ift valg av trinnkontakt og FAU. På flere
av trinnene ble ikke FAU-representant valgt. Vi ønsker å se på dette punktet ytterligere ift å få opp
deltakelsen og engasjementet fra foreldrene. Diskusjonskort ble nevnt.
17.mai status
Komiteen er godt i gang med planlegging.
Klesbyttedag 26. mars og foreldreforedrag 23. april
FAU tok initativ til klesbyttedag i regi av Naturvernforbundet. Flere i FAU melder seg som frivillig til
arrangementet. Ang foreldreforedrag med Sondre Bjaberg søndag 24. april, Hazaar, Nafissa og Linda
går sammen og tar dialog med Sondre og tar ansvar for å sende ut invitasjon til foreldrene.
Etter skoletid tilbud – strikkekurs, skatekurs med mer
Strikkekurs er gjennomført. Er i dialog ang oppstartkurs i skating når betongparken åpnes. Meyla
sjekker om det er mulig å få midlertidig brukstillatelse til betongparken før hele anlegget står klart.
Elevrådets ønskeliste
Denne er etterspurt, Kajsa følger opp og dette tas opp som punkt på SMU-møte.
Groruduka – mini Ammerud dag?
Er interesse for å ha et arrangement i skolehagen sammen med Skolehageforedningen.
Kasserer og endring i FAU styret
Hege Westby Johansen tar over som kasserer etter Sigrunn Torbjørnsen, de tar en overføring ift
regnskap og Hege deltar og presenterer seg på neste FAU møte i april. Øystein Imsen går ut av
nestledervervet, og Kajsa Wiull- Gundersen går inn som nestleder i FAU-styret.
Eventuelt
Diskusjon rundt praksis med mer-læring på skolen. Dette ønskes presentert på et neste FAU møte.
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