
 1 

Referat - FAU-møte mandag 30. april kl. 19.00-21.00 
Sted: Personalrommet (3. etg), Ammerud skole 
Tilstede: Kajsa Wiull-Gundersen, Thomas Berger, Karianne Wiger Gammelsrud, Erik 
Morset, Judith Klein, Malou Clemmensen, Sigrunn Toril Torbjørnsen (kasserer) og 
Kristin Kverndokk.  
Fra skolens ledelse: Kiet Dang (rektor), Ranveig Kvello (sosiallærer) 
Ikke tilstede: Roger Hauglid, Vibeke Yusra Sowe, , Marko Kovacevic, Kaltun Abdi 
Hassan, Inga Lund Bjørnsen, Ingunn Kihl, Nicoline Grüner og Astrid Wergeland Biem  
(Driftsstyret) 
Referent: Kristin Kverndokk, 30. mai 2018. 
 
 
Del 1, kl. 19.00-20.15: Møte med skolens ledelse, ved rektor Kiet Dang 
 
1. Teamsammensetning. 
Tidligere år har lærersammensetningen for neste skoleår blitt forelagt elever og 
foresatte rundt 1. juni.  I år vil det være klart torsdag 24. mai, og informasjonen gis til 
foresatte fredag 25. mai.  
 
Kiet viser til følgende kriterier til sammensetning av lærerteam: 

- Utgangpunktet er at kontaktgruppene har samme lærer i 1.-3. klasse, og fra 4.-7. 
trinn. 

- Teamdynamikken – etablere gode lærerteam på hvert trinn som samarbeider 
godt. 

- Elevenes behov for stabilitet og kontinuitet. 
- Lærernes ønsker og behov. 
 

Uforutsette hendelser kan påvirke lærerkabalen; som ny jobb, sykdom og permisjon. 
 
Skolen vurderer helheten slik at det nødvendigvis ikke blir et bytte av kontaktlærer 
etter 3. klasse. Utgangspunktet er at skolen ønsker å videreføre det som fungerer godt.  
 
FAU: Skolen bør allerede i første klasse informere foresatte om hvordan skolen tenker 
rundt lærersammensetningen. Det er viktig for foresatte og elever at vi opplever en 
trygghet i bunn rundt dette. At det kan bli avvik pga. av uforutsette hendelser eller at 
teamene ikke fungere godt, er da lettere å akseptere. Hvis en kontaktgruppe må bytte 
lærer i løpet av skoleåret, i løpet av de tre første eller de fire siste årene, bør informasjon 
om dette til foresatte komme god tid i forkant av bytte - så godt det lar seg gjøre.  
 
God kommunikasjon om lærerkabalen og evt. lærerbytte er viktig. 
 
 
2. Hvordan ivaretar skolen tryggheten til 1. klassingene når de er ute i friminuttene? 
Det har kommet ønske fra foreldre på første trinn om å sette ned klarere retningslinjer 
for hva de voksne som har inspeksjon i friminuttene skal gjøre, og å se på ressursbruken 
med tanke på inspeksjon.  
 
Kiet legger fram skolens inspeksjonsplan som viser at det er mellom 12-14 lærere og 
AKS-ansatte ute i storefri.  
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FAU: Flere opplever at det er få voksne ute med barna i AKS-tiden/tiden mellom skole 
og AKS. FAU ønsker at dette gjøres noe med. 
 
FAU: Informasjon om ”Trygghet for elevene i friminuttene”  med inspeksjonsrutiner bør 
legges tilgjengelig for alle på skolens nettside. 
 
Sosiallærer Ranveig er også tilgjengelig i Miljøverkstedet i storefri (inngang fra 
skolegården). Barna kan komme hit og snakke med henne om det de måtte ønske der og 
da. Her kan barna få trøst og plaser, hjelp til konfliktløsning eller bare en fin prat. Dette 
er også et møtested for trivselslederne.  Ved hendelser som trenger oppfølging, melder 
sosiallærer fra til kontaktlærer.  
 
Trivselslederne skal bl.a. være spesielt opptatt av de yngste elevene og elever som går 
alene. De kan hjelpe med å sette i gang lek, og de passer på at alle som vil får være med i 
leken. Det er elever på 4.-7. trinn som velges til trivselsledere. 
 
Første trinn: 

- baksiden (sørsiden) av skolegården er forbeholdt de yngste elevene 
- det vil bli en fadderordning fra høsten 2018. FAU er glad for at skolen tar i bruk 

denne ordningen igjen.  
 
FAU: Forslag – lærerne på teamet setter sammen vennegrupper på de yngste trinnene så 
alle barna vet at de har noen å leke med i friminuttene. 
 
 
3. Foreldreundersøkelsen. 
Foreldreundersøkelsen er en nettbasert undersøkelse fra Utdanningsetaten. 
Undersøkelsen ble gjennomført i mars/april. Den ble sendt til én foresatt. 
 
FAU ønsker at følgende tilbakemelding bringes videre, og Kiet vil videreformidle til 
Utdanningsetaten: 

- foreldreundersøkelsen bør sendes begge foreldrene.  
- det bør sendes ut en påminnelse i god tid før svarfristen. 
- undersøkelsene fra skolen og kommunen må spres.  

I år kom det flere undersøkelser nesten samtidig (foreldreundersøkelsen, AKS-
undersøkelsen samt skolens egen undersøkelse om varmmat på AKS.) Dette kan 
oppleves som for mye på en gang, og kan påvirke svarprosenten negativt. 

 
 
 
4. Diskusjon om utkastet til ”Handlingsplanen om et trygt og godt skolemiljø”, med 
Ranveig Kvello 
Gjennomgåelse av Ranveigs utkast til ”Handlingsplanen om et trygt og godt skolemiljø”. 
 
”Standard for et trygt og godt skolemiljø” vil legges ut på nettsiden når den er ferdig, 
standarden følger handlingsplanen. Målet er at den er ferdigstilt til skolestart høsten 
2018. 
 



 3 

FAU: Det er ønske om at handlingsplanen er mest mulig konkret, og viser hva skolen 
gjør i praksis for å fremme et trygt og godt skolemiljø. Dette kan tas med i årshjulet. 
 
FAU: Elever og foresatte skal være sikre på at skolen tar skolemiljøet på alvor. Det bør 
poengteres i handlingsplanen og vises i praksis at Ammerud skole satser på et godt og 
trygt miljø i hverdagen.  
 
Tidligere fulgte Ammerud skole etablerte mobbeprogram, dette har skolen sluttet med. 
Skolen satser nå på god relasjonskompetanse hos lærerne og gode samtaler med 
foresatte. Skolen har utarbeidet en standard for en god undervisningsøkt. 
 
Språkkampanje – det er mye dårlig blant elever. Skolen skal satse på en språkkampanje 
som involverer elevrådet. 
 
Miljøverkstedet – er bemannet (Ranveig) hver dag i skolefri hvor det kommer mange 
elever innom. Et mål er å unngå å dra med konflikter inn i klasserommet, og å være et 
sted hvor barna kan prate om det de ønsker med en voksen som lytter. 
FAU Vet alle elevene om dette? 
Svar: Det skal de gjøre, men Ranveig vil sjekke det. 
 
Diskusjon om hvordan skape god klassemiljøer. 

- klassefester 
- skape gode aktiviteter for elevene 
- forslag om en sosial aktivitetsplan (Ranveig  kommer med eksempel fra Skedsmo 

skole.) 
 
 
Del 2, kl. 20.15-21.00 
 
5. Informasjon om økonomien i FAU, ved kasserer Sigrunn Toril Torbjørnsen 
Sigrun har vært kasserer for FAU siden høsten 2016. 
 
FAU har 669.000 kr på konto. 
De to siste årene har det gått svært godt med julemessa. FAU fikk inn 13 206,33 kr på 
julemessa 2017 – beløpet er nesten identisk med julemessa 2016! 
 
I år er det vedtatt at utgiftene til buss til og fra byen på 17. mai skal deles på tre – FAU, 
korpset og skolen. På møtetidspunktet er det usikkert hvor stor utgift det utgjør for FAU 
i år.   
Kommentar: 28. mai ble det oppgitt på e-post fra skolen at kostnadene for buss på 17. mai 
er kr 35 425,60 (ink 12% moms). Skolen får tilbakebetalt momsen, beløpet deles da på tre 
etter avtalen.  
  
 
Det er utelukkende FAU som betaler ”Ammerud på tur” i 2017. 
Oversikt over ”Ammerud på tur” på de forskjellige trinnene blir etterlyst. 
Kommentar: I etterkant av møtet ble ”Ammerud på tur” oppdatert på skolens nettsider: 
https://ammerud.osloskolen.no/contentassets/dea97b656fbd45f684b98e5b94f96407/
ammerud-pa-tur-oversikt-ny.pdf 

https://ammerud.osloskolen.no/contentassets/dea97b656fbd45f684b98e5b94f96407/ammerud-pa-tur-oversikt-ny.pdf
https://ammerud.osloskolen.no/contentassets/dea97b656fbd45f684b98e5b94f96407/ammerud-pa-tur-oversikt-ny.pdf
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Forslag: det bør også stå på fakturaen til foreldrene hva pengene går til. Evt. gis bedre 
informasjon/et skriv hvert år om turene som gjøres på hvert trinn. Her kan FAU og 
skolen samarbeide om informasjonen.  
 
Sigrunn ønsker at FAU-leder, eller en annen i FAU, skal få tilgang  til bankkonto og 
sjekker/underskriver regnskap sammen med henne.  FAU er enig i at det bør gjøres. 
 
 
6. Orientering om skole-hjemsamarbeidsmøtet  23. april. 
Karianne informerer. 
Saker som ble tatt opp: 

- tilbakemelding på gjennomføringen av foreldremøtene (jmf. diskusjon på FAU-
møtet 9. april) 

- lærerkabalen - informasjon om neste skoleår bør gis tidligst mulig  til foresatte og 
elever 

- politisk vedtak om nye retningslinjer for fysisk aktivitet, 1 time hver dag  
- uteleiesaken i påsken 

 
7. Orientering om 17. mai-arrangementet, ved 4. og 5. trinn. 
Arrangementet er under kontroll. 
 
8. Eventuelt 
Ingen saker 


