Oslo kommune
Utdanningsetaten
FAU Ammerud skole

Referat fra FAU-møte 11. oktober 2021
Sted: Personalrommet i 3 etg på skolen
Til stede:
1. trinn
2. trinn
3. trinn
4. trinn
5.trinn
6. trinn
7. trinn
Fra skoleledelsen
Fraværende:
2. trinn
3. trinn
4. trinn
6. trinn

Kajsa Wiull- Gundersen (1.2, SMU)
Linda Fromreide (1.1)
Nafissa Bourouba (2.1) (vara SMU)
Øystein Imsen (2.2, nestleder)
Cato Tandberg (3.1)
Bente Nes Pedersen (4.3)
Eldrid E. Stangeland (5.1)
Kjetil Jørve (5.2) (Driftsstyret)
Dickson Agano Anam (6.4)
Meyla S Enerly (leder)
Stine Solbjør Kielland (7.3) (SMU, sekretær og referent)
(Del 1) Lene Stømner (Inspektør)
Nina Hui (2.4.)
Randi Waase Prestø (3.3)
Hibaaq Mohamed (4.4)
Valborg Holten Jørgensen (6.2)

Del 1 – kl. 19:00-19:45 Informasjon fra ledelsen v/Lene Stømner
Generell status på ansettelser med mer

Skolen avventer en tiltredelse av en lærer på 3 trinn, samt AKS-leder Trinh har valgt å si opp sin stilling og
slutter 1.1.2022.
Inndeling av klasser til 1. trinn og praksis for inndelingen på Ammerud skole de siste årene

Ammerud skole følger foresattes ønsker – dette fylles normalt ut i skjemaer for innskriving til skolen.
Skolen prioriterer ønsker fra foreldrene og innspill fra barnehagene – når de oppretter grupper på 1. trinn, slik
at de skal sikre at barna skal få gå på skolen sammen med noen nære venner som de er trygge på. I år kom
beklageligvis ikke innspillene fra Lillomarka med i denne vurderingen. Barnehagene spiller vanligvis inn
anbefalinger ift hvem som går godt sammen med hverandre og ikke, samt skolen deler inn i forhold til
dynamikk, sosial bakgrunn, kjønn, samt demografi. Det gjøres også noen justeringer på gruppene, da det er
litt ulike størrelser på grupperommene. I tillegg gjør skolen nødvendige bytter utover i skoleåret/ene. Skolene
har normalt møter med barnehagene på våren for å ha klassene klare til førskoledagen, men dette har blitt
noe annerledes i år pga pandemien.
Innspill fra FAU er at klasseinndelinger bør fokusere på en helhetlig vurdering utfra et større
samfunnsperspektiv enn det gjøres per i dag, for å hindre lokal segregering. Da dagens ordning ofte resulterer
i at hele barnehager samles i egne klasser og at det dermed blir demografien som blir styrende. FAU spiller
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inn at dette også løftes til Driftsstyret, da dette er et anliggende som bør ses på i et bydelsperspektiv. Noen
alternativer ble diskutert og FAU ber skolen se på en utbedret rutine for klasseinndelinger av 1. trinn.
Status LK20 (tidligere Fagfornyelsen) - hvordan har dette påvirket det pedagogiske opplegget så langt?
- Elevstyrt undervisning – skolen jobber fortsatt med hvordan de kan legge opp undervisningen til å bli
mer elevstyrt.
- Tverrfaglig – hva ligger i dette og hva innebærer det å jobbe tverrfaglig?
Norsk, regning, naturfag, samfunnsfag, RLE, gym. Det betyr at skolen kan ha ulike temaer og flette inn
og samle fag, som det er få timer i uken av.
FAU ønsker at alle trinn beskriver på timeplanen litt mer om hva tverrfaglig temaer og hva disse
innebærer for elevene hver uke.
- Timen livet: brukes litt til klassens time og innspillet skal bli brukt til innspill til elevrådet. Kjøpt inn TL
boka – bok for trivselsledere. Ulike temaer for ulike måneder.
- Inndelinger på uteskole
Innspill - kan det deles opp i 2 dager og ikke 1 dag? Ønsker at det kan stilles litt mer krav til hvordan
skolen gjennomfører uteskoler. Hva med en kompetanseheving av lærere ift uteskole fra Norsk
friluftsliv.
- Hvilke ressurser har skolen til musikkundervisning? Har flere lærere med ressurser. Satt av midler til å
oppgradere musikkrommet nå. Musikk er bakt inn i tverrfaglig bolk på timeplanen. FAU ønsker et
ytterligere fokus på musikkundervisning. FAU etterspør hvilke fag- og timefordeling Ammerud skole
har rundt praktiske og estetiske fag, for å kunne se hvor mye musikk skolen vektlegger ift å nå de
målene skolen har som er forskriftsfestet rundt fag og timefordeling.
- 1 trinn er med på kompetansehevingen fra Utdanningsetaten ift sosial kompetanse, +++
- Foresatte kan nå leie Gullkroken til sosiale arrangementer for elevene på skolen. Utleie vil kun gjelde
Gullkroken, det vil ikke være mulig å benytte kjøkkenet eller koke kaffe eller lignende i lokalet pga
brannforskrifter. Informasjon om dette blir oppdatert på nettsiden og informasjon sendes ut på
skolemelding.

Del 2 - kl. 19:45– 21:00 med FAU
-

-

Evaluering Ammerudfestivalen
Vellykket festival som gikk over all forventning med mange frivillige som bidro med aktiviteter og
gjennomføring av oppgaver. Video av arrangementet kan ses på www.groruddalen.no.
Dette ble en flott opplevelse for alle som deltok og vi har fått veldig mange positive tilbakemeldinger.
Det er ønske om å arrangere en slik festival igjen neste år. Arrangementskomiteen setter opp
erfaringsrapport og gjør opp regnskap nå i etterkant.
Status julemesse – 3. trinn har gjennomført et møte og er i gang med planlegging.
Juleball – 6. og 7. trinn gjennomfører juleball per trinn i år pga usikkerheten hvor lenge pandemien og
restriksjoner skulle vare. Arbeidsgrupper er satt ned og lokalet er booket.
17. mai med mer – det er valgt 17 mai komite på 4, og 5. trinn og kontaktinformasjon er oversendt til
korpset v/Lilly, som vil kontakte komiteen for videre koordinering av arbeid.

Gjennomgang av FAU vedtekter
Bakgrunnen for dette punktet er at det skal være mulig å delta i FAU, uten at man nødvendigvis også må være
trinnkontakt. Dette for at det skal være enklere å delta på frivillig arbeid, og at flere skal kunne bidra i
Foreldrearbeidsutvalget. Det er enighet i FAU at dette spesifiseres i vedtektene til FAU og gjøres i form av en
vedtektsendring av styret i FAU.

Det er også ønskelig at det lages en rutine for ansvaret til FAU representanter som ikke er trinnkontakter, slik
at informasjonsflyten er god videre til trinnkontaktene for det aktuelle trinnet det gjelder.
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Status etter Driftsstyremøte (DS)
- Mindre forbruk i år.
- DS har etterspurt å få et nytt økonomi-notat fra skolen for oktober.
- Skolen bekreftet at kontorlederstilling blir utlyst.
- Dialog med Ammerudklubben om etter skoletid aktiviteter for 1-4 og 5-7.trinn. I fjor åpnet de for
aktivitetsdager for elevene i skoletiden (kl 14-17:00). Gymsalen er holdt av tirsdager for 5-7 trinn.
- DS leder – bedt om innspill til utlysninger fra utdanningsetaten.
- Anslagsvis 7 eller 8 som er på dispensasjon fra krav om lærere med lærerutdannelse.
Ammerud på tur
Det er og vil bli gjennomført turer for hvert trinn på vanligvis fremover, det besluttes derfor å sende ut faktura
som tidligere år til foresatte.
På bakgrunn av gode erfaringer med Halloween arrangementet i fjor, hvor FAU ga 100,- per elev til å skape et
spennende og inkluderende Halloween arrangement kohortvis sammen på skolen pga pandemien –
gjennomførte skolen et veldig populært tverrfaglig tema med Halloween, hvor elevene blant annet planla
arrangementet, satte opp budsjett, handlet pynt og noe godt å spise og drikke, samt pyntet sitt eget
grupperom og basen. Noen lagde spennende matretter i Mat og Helse-timene.
På bakgrunn av dette besluttet i år FAU å gi 25 kr per elev til Halloween feiring, med oppfordring om at de
som har penger igjen fra fjorårets arrangement, kan bruke gjenstående midler til dette i år.
Status arbeidsgrupper
Digital ressursgruppe – foreldregruppen har gjennomført sitt første møte, hvorav det ble gått igjennom litt av
arbeidet til nå, samt tatt opp temaer til møte med skolens IKT-gruppe onsdag 20. oktober kl 15:00.
Skolemiljøutvalget (SMU)
SMU er som driftsstyret med elevene, de har med alt som berører skolemiljøet.
Årets første SMU møte er 28. oktober kl. 16:00-17:00.
FAU ønsker å ta opp følgende med elevrådet via SMU:
-hva tverrfaglig betyr for elevene, med forespørsel om de kan diskutere dette i elevrådet hva dette betyr for
de.
-Ønskelisten fra Elevrådet. FAU leder har sendt ønskelisten fra fjorårets elevråd til Lene Stømner, med ønske
om at listen gås igjennom av årets elevråd som kan prioritere listen evt fylle på med nye ønsker.
Informasjon om elevrådet på FAU sine sider på skolens hjemmeside:
Elevrådet
Skolens kontaktperson:
Har avtalt at FAU og Elevrådet møtes 2 ganger i året.
Elevrådet deltar i Skolemiljøutvalget og har møterett i Driftsstyret.
Det skal gjennomføres elevmøter ca 1g/mnd for å gi Elevrådet tid sammen med de andre elevene og
de skal kunne gi innspill og forhøre seg med de andre elevene. Dette gjennomføres ikke alltid, så det
kan være fint at FAU kan støtte Elevrådet der det er mulig og etterspørre dette hos lærerne
innimellom. Elevrådet kan brukes til å få større oppslutning rundt spørreundersøkelser slik som
Elevundersøkelsen og Foreldreundersøkelsen, og rundt foreldremøter, der de kan oppmuntre elevene
til å si til sine foreldre at de må delta på foreldremøter osv.
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Hjertesone/trafikkgruppe
Avventer tilbakemelding på søknad om å bli Hjertesone prosjekt. Vellykket bidrag fra FAU og foreldregruppen
med trafikkvakter rundt skolestart.
Natteravn
Natteravn på fredag – Grow medielab lager film. Kom og bli med! Oppmøte Apaløkka.
Vurdere å se videre på andre aktuelle tidspunkt for vandringer.
Skolehage
Drivhuset er under oppføring.
Eventuelt
- Kan vi lage en kompetansekatalog over foresatte som kan bidra ved ulike behov? Foredrag for
foresatte eller elever? Sette opp et Google forms.
Hva skal dette brukes til? Kan du noe? Kan du bidra som en ressurs?
Sjekke med skolen om foresatte kan bidra i undervisningen.
- Fagperson innen musikk
- Mat og helse – hvem er kontaktpersoner for dette.
- Forslag til tema til neste FAU møte– LK20 (fagfornyelsen) og vi ønsker å invitere Elevrådet til møte
- Skjermtid - etterlevelse av bruk av skjerm i matpausene. Står i retningslinjene om bruk av
læringsbrettet. Dette gjelder både i AKS og på skolen.

Neste FAU møte: 1. november 2021.
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