Oslo kommune
Utdanningsetaten
FAU Ammerud skole

Referat fra FAU-møte 1. november 2021
Sted: Personalrommet i 3 etg på skolen og Teams
Til stede:
1. trinn
2. trinn
3. trinn
5.trinn
6. trinn

7. trinn
Fra skoleledelsen
Fra Elevrådet
Fraværende:
1. trinn
2. trinn
3. trinn
4 trinn
6. trinn
Elevrådet

Kajsa Wiull- Gundersen (1.2, SMU)
Øystein Imsen (2.2, nestleder)
Cato Tandberg (3.1)
Eldrid E. Stangeland (5.1)
Kjetil Jørve (5.2) (Driftsstyret)
Dickson Agano Anam (6.4)
Valborg Holten Jørgensen (6.2)
Meyla S Enerly (leder)
Stine Solbjør Kielland (7.3) (sekretær, referent)
(Del 1) Lene Stømner(inspektør)
Martin Kielland (7.trinn)
Linda Fromreide (1.1)
Nafissa Bourouba (2.1)
Randi Waase Prestø (3.3)
Hibaaq Mohamed (4.4)
Bente Nes Pedersen (4.3)
Shuhri Suleyman (6.1)
Signe (7. trinn)

Del 1 19:00-19:45 informasjon ved skoleledelsen v/Lene Stømner
1. Møte med Elevrådet
Introduksjon av Elevrådet og ønskelisten fra Elevrådet v/Martin.
- Evaluerer eksisterende Ammerud på tur-turer, Elverådet tar en gjennomgang på neste elevrådmøte.
- Småturer kan utvikles mer enn dagens turer i nærområdet. Mer spennende turer under pandemien.
- Gratis aktiviteter etter skoletid og mer turneringer på tvers av trinnene. Elevrådet tar en gjennomgang
av hvilke turneringer de ønsker seg og blir med på arrangementene. Tas opp på neste elevrådsmøte.
- Varmmat til de eldste elevene. AKS kokk – har han kapasitet til å servere flere? Hva er status med
vegetarekspressen? Lene sjekker videre med skolens ledelse.
- Overnatte på skolen – søke for evt de trinn det er aktuelt for, om dette kan gjennomføres. Lene
sjekker opp.
- Bedre utvalg av bøker på biblioteket – budsjett på 20000, eller mer i år? Vera i 40% stilling som
bibliotekar. Elevrådet kan diskutere på neste elevrådsmøte, hva slags type bøker de ønsker seg(krim,
fakta etc).
- Varmeskap til tøy – Lene sjekker hvorfor eksisterende skap er stengt. Er det noe som kan gjøres noe
med?
- Skap i garderoben på 1. trinn. FAU ønsker gjentatte aksjoner med at elever og foreldre kan hente tøy.
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Baller til bruk på de ulike trinnene. Elevrådet skal komme med et forslag med rutine om hvordan
elevene kan passe godt på ballene, slik at de kommer tilbake til trinnene.
Venstrehendte sakser - sjekker opp lager med venstrehendte sakser og kjøper inn det antall som
mangler.
Hindre innsyn i dusjsone - skolen har kontaktet Oslobygg, vedr forheng eller vegger som kan monteres
fra garderoben og inn i dusjen. Driftsingeninør Terje Halland.
Mat og Helse på ulike trinn som har mistet Mat og helse undervisning. Mat og helselærer har ikke
kapasitet til å ha mer undervisning, skolen booker Geitmyra 1 uke for hver av trinnene dette gjelder
og i tillegg vil årets 5.trinn på 6. trinn få flere timer med Mat og helse.
Musikk i friminuttene mandag, onsdag og fredag, elevrådet bestemmer hver sin uke. Lene sjekker opp
hvem som er kontaktperson for dette.

Del 2, kl. 19:45-21:00
2. Valg av driftsstyret 2022-2023
Nye Driftsstyrerepresentanter fra 01.01.2021:
Kjetil Strømme Jørve
Preben Haugen - ny
Meyla Sylvestog Enerly (vara)
Tina Rindsem (vara) - ny
Valborg Holten Jørgensen (vara) - ny
3. Referat fra driftsstyre-møte
Lene Stømner – er midlertidig utlånt til Bjøråsen skole t.o.m februar. Fortsetter som 50% som
undervisningsinspektør for 1.trinn. Fungerende rektor Jan Ljøner vil ta over ansvaret for
skolemiljøteamet i Lenes fravær. Trinh har sagt opp sin stilling og slutter i november.
På aktivitetsskolen (AKS) vil det bli en midlertidig endring for baseledere på AKS, som vil få
personalansvar for hver base gjeldende fra 01.01-31.06.22. Det vil ikke bli noen faste tilsettinger i
personalet før ny rektor er ansatt. Driftsstyret har bedt skolens ledelse om å levere en oversikt over
skolens budsjett og regnskap.
4. Referat fra SMU-møtet
Elevrådets leder og nestleder, Martin og Signe, presenterte Elevrådets prioriteringer av ønskelisten til
FAU, samt fortalte om hvordan det hadde vært å være elev under tiden med pandemi. Viktig innspill
om at skolen var bedre på å gode uteskole aktiviteter og turer, samt at elevene ønsker alternativer til
å lese på skjerm og savner bøker. Se ellers ønskelisten i første punkt.
5. Referat digital ressursgruppe
Nye medlemmer i gruppen, fra skolen vil Sucre lede IKT-gruppen.
Tredeling av ansvar: Yvonne Iversen – ansvarlig for elevene og innføring av læringsbrett på 1. trinn,
Cindy - Lærerne, implementasjon / samarbeid og skolens infrastruktur vedr IKT: Linh.
Gjennomgang av app’er i bruk sammen med lærere, få en god rutine for gjennomgang og innføring
evaluering av app’er. Vurdere appen Dragonboks skole og Poio, har i bestemt seg for å gå videre med
Poio, men ikke med Dragonbox. Ber skolen ta en ny vurdering rundt Dragonbox og sjekker hvor mye
midler de har til rådighet ift å bytte ut eller bruke ulike app’er på ulike trinn. FAU påpeker også at det
er viktig med differensiering bruk av ulike app’er på hva som passer på de ulike trinnene.
Rutine for innføring av læringsbrett på 1.trinn, her må skolen se på og gjenbruke rutinen for innføring
av læringsbrett som ble utarbeidet sammen med fjorårets IKT gruppe og digitale ressursgruppe
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m/Loan i spissen for arbeidet, hun var ansvarlig for implementering på fjorårets 1.trinn. Viktig med
kompetanseoverføring. Det er dog en utfordring på skolen at man ikke har infrastruktur i dag til å låse
inn nettbrettene på skolen. Dette må på plass før elevene kan la de bli liggende på skolen.
Regelen er at man ikke har med nettbrettet hjem over helgen. Dette må sees på av IKTgruppa.
Viktig å gjøre kontinuerlige evalueringer av bruk av læringsbrett, både for lærere og foresatte.
FAU ønsker klarere målsetninger/plattform, altså en klar retning: hvilken retning skal Ammerud
skole ta?
IKT gruppen er i gang med en evaluering av skolens IKT-plan og har dette som gjennomgang med
lærerne i skolens fellestid.
Skolen vil gjennomføre planlagt IT-support for læringsbrett og skolemelding, gjerne i tilknytning til
foreldremøter.
Skjermtid på AKS og skole – FAU/foreldrerepresentantene ønsker en bedre oversikt
over hvor mye tid elevene bruker til å se på skjerm/læringsbrett. Dette gjelder både i
skoletiden, men også på AKS. Samt gå opp tidligere innspill fra FAU om bruk av skjerm i spisepauser.
6. Julemarked og juleball
Planlagt aktiviteter og pynting, samt vaktlister er satt opp. Tips sende et forslag om tekstmelding
sammen med skolemelding.
Ønsker en fast kontakt for arrangementer på skolen.
Juleball samme dato for 6 og 7.trinn – felles møte neste uke. Koordinerer dette arbeidet sammen
videre.
7. Ammerud på tur
Diskusjon rundt utsendelse av faktura. Enighet om å sende ut faktura, da elevene ønsker seg turer og
aktiviteter og FAU har jobbet for å erstatte evt turer som ikke har blitt gjennomført i perioden med
pandemi og de fleste turene er nå planlagt inn.
8. Foreldrebank – vi lager et digitalt skjema etter innspill på innhold.
Formålet er å kartlegge kunnskap som ligger i foreldregruppen, om det er bygge noe, kjøre bil med
henger eller annen mer teoretisk kompetanse. Kjetil kommer med innspill til tekstforslaget.
9. Arrangement for foresatte
Vi har hatt foreldrekvelder tidligere med Nettvett – som ble gjennomført som digitalt kurs i fjor, vi
ønsker å møtes fysisk og planlegger dette etter nytttår. Det er hensiktsmessig å dele inn småtrinnet og
stortrinnet. Aller tenker ut hvem de ønsker å høre, vi evaluerer neste gang.
10. Eventuelt
Evaluering Ammerud festival og avslutte regnskap.
Oppsal gatefest – aktuelt å høre hvordan de har jobbet med dette
Plan for trygt og godt skolemiljøet – plan fra 2018 – revideres på nytt. Sjekker med Jan og Lene.
Vedtektene til FAU – gås igjennom til neste møte.

Neste FAU møte: 6. desember kl.19:00-21:00.
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