
Oslo kommune
Utdanningsetaten
FAU Ammerud skole

Referat fra FAU-møte 3. januar 2022
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)

Meyla S Enerly (leder)
7. trinn Stine Solbjør Kielland (7.3) (sekretær, referent)
Fra skoleledelsen (Del 1) Ann Elisabeth Kallevik (rektor)
Skolehelsetjenesten Ane Skeie Hermansen (helsesykepleier)

Fraværende:
1.trinn Linda Fromreide (1.1)
2. trinn Nina Hui (2.4.)
3. trinn Cato Tandberg (3.1)
3. trinn Randi Waase Prestø (3.3)
6.trinn Valborg Holten Jørgensen (6.2)

Del 1 - kl. 19:00-19:45

Informasjon fra skoleledelsen v/rektor Ann Elisabeth Kallevik
Utlysninger og ansettelser
Det ble utlyst stillinger som undervisningsinspektører før jul. Nå har skolen ansatt Elin Gunnarsdottir,
inspektør fra Bærum kommune. Hun startet i stillingen 3. januar og vil ta over endel av oppgavene til Lene
Stømner, som sluttet i sin stilling før jul. I tillegg har skolen ansatt Mona Nikolaisen, som kommer fra en
fungerende assisterende rektor stilling på Svarttjern skole. Mona vil være på plass senest 1. april.

AKS består av avdelingsledere som er AKS -baselederne Mona, Angelica, Kiran og Anna. Anna slutter i sin
stilling 10. januar, hvorpå Helene kommer inn som midlertidig baseleder.

Skolen er på gult nivå
Dette betyr at elevene kan være på skolen og vi fortsetter med anbefalt masse testing. Det vil bli utdelt flere
tester ved skolestart. I perioden på gult nivå vil det ikke bli arrangert turer.

Skolen har hatt en del smittede elever og ansatte. Det føres nå logg på dette hver uke, slik at lærere og rektor
kan gi foresatte tilbakemeldinger om dette fremover.
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Nye karanteneregler gjelder fra 1. januar, disse kan være litt ulike avhengige av hvilke bydeler man bor i. Men
så fremt man ikke har smitte i egen husstand, så er ikke den ansatte i karantene og kan avholde undervisning.
Skolen jobber med en vikarbank og får bistand av utdanningsetaten, for å få til gode vikarer som kan ivareta
undervisningen, da det er behov for det.

Status ved hjemmeskole før jul, de ansatte var bekymret før jul og rektor opplevde at både foresatte og
ansatte var fornøyde med dette. AKS oppretthold et tilbud i løpet av denne perioden, for de som hadde behov
for det.

FAU etterspør hvem som er kontaktperson i Digital ressursgruppe etter at Sucre er i studiepermisjon.
Digital ressursgruppe tar en status med Ann Elisabeth, som ønsker å holde tak i dette til evt nye ansettelser er
på plass. Stine Solbjør Kielland oversender informasjon til rektor og Øystein Imsen vil ta over dette arbeidet
fra FAU sin side på sikt.

Foreldremøter for våren
Har skolen gjort noen vurderinger ift digitale møter eller fysisk møter? Her tar skolen gjerne imot innspill fra
FAU på dette. Se om FAU kan gjøre noe for å øke oppmøte på foreldremøtene, få hjelp av trinnkontaktene til å
spre ordet. Samt få hjelp av elevene til å minne på, om det blir digitale møter, for da benyttes læringsbrettet
til elevene.
Viktig å skape engasjerende innhold for møtene, samt kartlegge deltakelsen for senere analyser.

Informasjon fra Skolehelsetjenesten ved helsesykepleier Ane Skeie Hermansen
Det kan virke som om det er en trend på flere skoler nå, at det er mange elever som synes det er vanskelig å
gå på skolen.
Dette kan ha en sammenheng med at foresatte sitter mer på hjemmekontor og at det da kan være vanskelig å
forstå at elevene allikevel må gå på skolen.
Elevene snakker mer om før og etter korona – og hvordan det sosiale livet har blitt. Dette er uvisst om dette
har med måten vi voksne snakker om korona på eller om de har innført egne nye begreper for seg.
Få barn som er engstelig for å få korona og få selve sykdommen, men flere er opptatt av hva som er
begrensningene i pandemien og hvordan dette påvirker de, som at de ikke får gjort alle de fritidsaktivitetene
de ønsker å gjøre.

Opplever god bruk av skolehelsetjenesten, vi er to ansatte helsesykepleier og er tilgjengelige hver dag.

Ønsker å være godt tilgjengelig for elever og foresatte. Kontaktinformasjonen til skolehelsetjenesten er ikke
listet opp med resterende kontakter på skolens nettside, men opplever å bli kontaktet.
Send gjerne også informasjon til elevene, da de har egne læringsbrett alle sammen.
På høsten går skolehelsetjenesten informasjonsrunder gjennom alle grupper og trinn.
I tillegg har de faste temaer på de fleste trinn.

● 1. trinn, 2. trinn, 5. trinn og 7.trinn har faste besøk, på 6.trinn har de pubertetsundervisning.
● 3 og 4. trinn har ingen fast besøksrunde, mer ved behov.

Skolehelsetjenesten har godt besøk fra alle trinn, som tyder på at de er godt kjent hos elevene.

Del 2 - kl. 19:45-21:00

Referat fra Driftsstyre møte
Skolens økonomi - gjennomgang av økonomien for å få dette klart il årsregnskap. Det har blitt benyttet litt tid
for gjennomgang av regnskapet.
Budsjett for neste år skal vedtas 20. januar, som er dagen før budsjettet skal vedtas.
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Nytt driftsstyre konstitueres på dette møtet.
Preben Haugen, ny representant i DS fra 2022, fikk delta som vara på fjorårets siste møte. Dette ble godkjent
av DS.
Gjennomgang av utlysninger av inspektørstillinger og etablering av ny ledergruppe.
Spilt inn til rektor at hun kan benytte FAU som høringsinstans i strategisk plan.

Møtedatoer for DS møter fremover:
Torsdag 20. januar, torsdag 10. mars og torsdag 9. juni
SMU møtene skal følge disse.

Referat SMU møte
SMU møte ble avlyst til etter jul. Neste møte skal trolig være 20. januar.

Skolegårdsprosjektet
Byggingen er i gang, det virker som det er grei fremdrift. Oslo Bygg – avventer noe arbeid ifb med støping.
Eirik Adhell er kontaktperson fra skolen for dette prosjektet nå.
FAU har fått utsatt midler fra Groruddalssatsingen og Sparebankstiftelsen.
FAU skal snart utbetale sin Egenkapital, som FAU har vedtatt å bruke, da dette har vært en forutsetning for
midler vi har fått tildelt. Disse skal utbetales nå, ifb med oppstart av grunnarbeidene.

Aktivitetsdag
Aktivitetsdag i Lillomarka arena kan dette være en ide også i år? Trinnene kan komme opp til organiserte
aktiviteter og Lillomarka arena har utstyr til utlån. FAU bisto i fjor med noe midler til dette fra Ammerud på
tur-fondet, for å skape positive opplevelser for elevene da det ikke er vanlige tur-aktiviteter i fondet.

Foreldremøter til våren
Det er ønskelig med fysiske foreldremøter, men på grunn av usikkerheten rundt smittesituasjonen fremover,
anbefaler FAU å planlegge for gode digitale foreldremøter. Da kan møtedatoene allerede bookes, og de kan
planlegges i god tid på forhånd ift innhold og agenda. Det er ønskelig at trinnkontakter bistår med input på
agendaene til sine respektive møter. I tillegg må det bookes møter i etterkant for trinnkontakter for skoleåret
2022/2023, samt at det i møtet bestemmes hvem som skal være FAU representanter (minimum 2 fra hvert
trinn).

Søkt midler fra AMOK (Arbeidsutvalg fra Mangfold, oppvekst og kultur) og fått 15000,-
Dette skal gå til etter skoletid aktiviteter for 5-7. trinn. Vi ønsker gjerne innspill til aktiviteter – gi oss gjerne
tilbakemelding! Sjekke om vi kan benytte Ammerudklubben til lokaler.

FAU er også i kontakt med korpset ang utvidet musikkundervisning på skolen, avventer tilbakemelding før det
evt søkes midler til dette.

Ny teamsløsning for FAU
En lisens for FAU leder og nestleder, Meyla og Øystein ser videre for hvordan FAU på Ammerud skole kan
benytte denne løsningen best mulig fremover.

Informasjon til skolestartere
FAU ønsker å jobbe videre med hvordan skolen informerer skolestartere når det gjelder informasjonsmøter til
skolestartere i barnehagene, foreldremøter på skolen, hvordan skolen vurderer opptak og
klassesammensetninger. FAU booker eget møte med ledelsen for dette.

Neste FAU møte: 7. februar kl.19:00-21:00.
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