
 

 

 
 
Referat fra FAU-møte på Ammerud skole 6. september 2021 

Sted: Personalrommet i 3 etg på skolen og Teams. 

 
Til stede:  

 

1. trinn Kajsa Wiull- Gundersen (1.2, SMU)  

2. trinn Nafissa Bourouba (2.1) 

Øystein Imsen (2.2, nestleder) 

3. trinn Cato Tandberg (3.1) 

4. trinn Bente Nes Pedersen (4.3) 

Hibaaq Mohamed (4.4) 

5.trinn Eldrid E. Stangeland (5.1) 

Kjetil Jørve (5.2) (Driftsstyret) 

6. trinn Shuhri Suleyman (6.1)  

Valborg Holten Jørgensen (6.2) 

Meyla S Enerly (leder) 

7. trinn Stine Solbjør Kielland (7.3) (sekretær, referent) 

Fra skoleledelsen (Del 1) Jan Erik Ljøner (fungerende rektor) 

Fraværende:  
 

1. trinn Linda Fromreide (1.1) 

3. trinn  Randi Waase Prestø (3.3) 

6. trinn Dickson Agano Anam (6.4) 

 

  
Del 1 19:00-19:45 informasjon ved skoleledelsen v/fungerende rektor Jan Erik Ljøner 
Generell informasjon fra fungerende rektor, som vil være fungerende rektor på Ammerud skole ut 
året. Fungerende rektor informerer om at han har sitt fokus på elevene på Ammerud skole, samt 
driften av Ammerud skole. Fungerende rektor er tilgjengelig for eventuelle forespørsler fra foresatte, 
han er tilgjengelig i skolegården ved skolestart eller på e-post.  

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

1. Presentasjonsrunde av FAU-representanter. 
 

2. Valg av FAU styre: 
Leder: Meyla S. Enerly 
Nestleder: Øystein Imsen  
Referent/sekretær: Stine Solbjør Kielland 
Kasserer: Sigrunn Torbjørnsen 

  
SMU-representanter (skolemiljøutvalget):  
Stine Solbjør Kielland(7.3), Kajsa Wiull-Gundersen(1.2) og Shukri Suleyman (vara, 6.1) 
 

3. Informasjon om saker fra forrige skoleår og arbeidsfordeling/inndeling arbeids-/temagrupper, 
som kan bestå av FAU og foresatte som er interessert i å delta inn i disse gruppene. Kunne 
du tenke deg å delta i noen av disse arbeidsgruppene? Ikke nøl med å kontakte oss! 
 
Digital ressursgruppe (FAU og foreldrerepresentanter) 
Eldrid E. Stangeland (FAU-representant) 



 

 

Øystein Imsen (nestleder og FAU-representant) 
Nafissa Bourouba (FAU-representant) 
Shukri Suleyman (FAU-representant) 
Bente Nes Pedersen (FAU-representant) 
Håvard Fossli (foreldrerepresentant) 
Tommy Wiborg (foreldrerepresentant) 
 
Referansegruppe for digital ressursgruppe: 
Kenneth Wang Pedersen 
Eirik Dahl Viggen  
Meyla S. Enerly  
Stine Solbjør Kielland  

  
Hjertesone/trafikkgruppe 
Kajsa Wiull- Gundersen (FAU-representant) 
Nina Hui (foreldrerepresentant) 

  
Natteravn 
Valborg Holten Jørgensen (FAU-representant) 
Kristian Solberg (foreldrerepresentant) 

  
Skolehage 
Frøydis Strømme Jørve (foreldrerepresentant) 
Kjetil Strømme Jørve (FAU-representant) 

  
Evaluere erfaringer fra 1.trinn og samarbeid med AKS 
Ingen utnevnt. 

  
Driftsstyret – velges for to år, dette gjøres før årets slutt. 
 

4. Årshjul for FAU 
Erfaringer fra samarbeidsmøtene med trinnkontakter og team/klasseforstandere. Kort tid til å 
forberede foreldremøtene, bør minimum være en uke før. 



 

 

 
Punktene over er gjennomført, bortsett fra å ta bilde av nytt FAU, dette gjøres ved neste FAU møte. 
FAU ledelsen sørger for å oppdatere møtedatoer gjennom skoleåret på FAU sin side på Ammerud 

skole sin nettside: Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) (osloskolen.no) 
  

5. Status skolegård prosjektet 
Dette arbeidet går sin gang via Undervisningsbygg og skolen, som holder tak i prosessen videre. 
Bakgrunn for prosjektet er at elevrådet kom med ønskeliste for hva de ønsket seg i skolegården, noe 
flere trodde de ikke kunne få innfridd. FAU satte derfor ned en arbeidsgruppe som jobbet videre 
sammen med skolen og undervisningsbygg for å kunne realisere noen av disse ønskene. Vi 
gjennomførte en tegnekonkurranse med elevene på skolen, engasjert en landskapsarkitekt til å 
tegne skisser ut fra disse tegningene og har søkte midler. Vi har fått tildelt 3.4 millioner i tilskudd, 
hvorav 1.4 millioner skal benyttes innen utgangen av året evt vurdere å søke utsettelse. 

  
Status nå er at søknaden ligger hos plan og bygg og på bakgrunn av nabo bemerkninger vedr 
lyssetting og støy/Støyskjerming fra betongparken, så jobber Plan og bygg med saken. 
Skolen og undervisningsbygg, ønsker å sette i gang arbeidene stegvis, for at det skal være mulig for 
elevene å gjennomføre aktiviteter ute i skolegården samtidig som arbeidene foregår. Steg 1 vil 
derfor bli betongpark, basketballbane og betongpark. For deretter å se på den midtre delen som er 
klatrestativ og sonen inne i skolegården som steg 2. FAU sjekker anslått tidsperspektiv på dette ift 
saksbehandlingstider. 
 

 
6. Ammerud festival 25. september kl. 13-15:00 
Planleggingen er i god gang. Søkt om å avholde arrangement Brannvesen, politi etc. Vi planlegger iht 
gjeldende nasjonale og lokale regler for å avholde arrangementer og iht smittevern. Vi har søkt 
midler via Sparebankstiftelsen og fått 20.000,-, samt 10.000,- fra Groruddalssatsningen. Det 
foreligger mange planer for festivalen, blant annet teaterforestilling Best i regi av Det norske teater 
inkl to teater workshops (Maks 25 stykker fra 12 år-17år), danseshow med Anita og Latifa, Ammerud 
skoles musikkorps, salsa, klovn for de minste, idrettsaktiviteter, matopplevelser og mye mye mer... 
Planen er å arrangere festivalen ute, men gymsalen i skolebygningen er booket i tilfelle dårlig vær. 

https://ammerud.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/fau/


 

 

 
Det kommer mer informasjon på skolemelding med oppgaver som arrangementskomiteen har 
behov for hjelp til i forbindelse med gjennomføringen av arrangementet. Håper du vil være med å 
bidra! Du kan også melde din interesse til: fau.ammerud@gmail.com. 
 
Informasjon om selve arrangementet er tilgjengelig på FAU Ammerud skole sin facebookgruppe: 
https://fb.me/e/jvPYEJ6Vr - samt det kommer snart også skolemelding og nyhet på skolens nettside. 

  
7. Referat fra samarbeidsmøte 30. august med FAU-ledelsen og skoleledelsen v/fungerende 
rektor, Jan Erik Ljøner, Lene Stømner, Eirik Adhell, Meyla S. Enerly og Stine Solbjør 
Forespørsel fra FAU til skoleledelsen om at foresatte kan leie Gullkroken / miljøverkstedet til sosiale 
arrangementer for klassene/trinnene – skolen avventer utleie til de har hatt gjennomgang av 
formelle krav vedr utleie av skolebygg eier og ønsker å gå gjennom avtalen med Grei som har 
ansvaret for tilsynsvakter. 

 
Status videoovervåking – avventer et modem som skal settes opp. Da dette er på plass vil drivhuset 
bli ferdigstilt, da skolen er ønsker å få videoovervåkingen på plass før drivhuset settes opp. 

  
Status sykkelstativene som ble flyttet fra skolehagen til området nedenfor parkeringsplassen ved 
skolen. Dette medførte en kostnadsoverskridelse fordi anbudet dekket kun arbeidet med å sette opp 
sykkelstativene og ikke steinen de skulle festes i.  

 

8. Eventuelt  
• Ønske om mer «Etter skoletid» aktiviteter for elevene. Gymsalen er holdt av til slike aktiviteter 

tirsdager fra kl. 14-17.00. 
• Hvordan benytter Ammerud skole skolebygget og oppsettet som baseskole?  
• Ønsker en pedagogisk plattform for lærerne 
• Ønsker mer informasjon rundt hvordan skolen setter sammen klasser. Hvilke kriterier styrer 

denne prosessen? 
• Samarbeide med AKS om et godt aktivitetstilbud for elevene. 

 
Neste FAU møte: 11. oktober kl.19:00-21:00. 

 

mailto:fau.ammerud@gmail.com
https://fb.me/e/jvPYEJ6Vr

