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REFERAT FRA FAU-MØTE 1 februar 2021 
Sted: Teams 

 
Til stede:   

1. trinn Lars Lønne (1.2) 

2. trinn Tore Toftemo Arneson (2.1) 

3. trinn Amal Salhi (3.3) (Driftsstyret) 

Bente Nes Pedersen 

4. trinn Eldrid E. Stangeland (4.1) 

5.trinn Meyla S Enerly (5.2 leder) 

Khadra Siciid Farah (5.2) 

6. trinn Stine Solbjør Kielland (6.3) 

Heidi Marie Kriznik (6.1) (SMU) 

7. trinn Anne Marthe Ringerud (7.3) (sekretær) 

Fra ledelsen (Del 1) – Eirik Ahdell 

Fraværende:   

1. trinn Nina Hui (1.4.) 

2. trinn Øyvind Bruer-Skarsbø (2.4) 

4. trinn Kjetil Jørve (4.2) (Driftsstyret) 

7. trinn Camilla Iren Paulsen (7.4) 

 
Del 1– 19-20 v/Ledelsen 

Gullkroken – på sikt skal alle på AKS ha spiseplass her. Mange spennende planer for innhold og 

design som vi gleder oss til å se resultatet av. Noe forsinkelse på leveringer, men plan er å være ferdig 

til vinterferien.  

 

AKS-kjøkken – er ferdig. Opplæring og sluttkontroll gjennomført. AKS-kokk stilling er utlyst, med 

søknadsfrist 11.02.2021. FAU vil arbeide videre med plan for utlån av lokaler, f eks til klassekveld.  

 

Skolehagen – Samarbeid med Økologisk Norge, med opplæring av ansatte. Befaring med tips og råd 

til videre dyrking. Hvert trinn har nå fått sin kasse. Videre: ønsker om en grønnsakshage for skolen, 

med større dyrkingsareal. Det er skaffet et drivhus med plan om å tilknytte vann/elektrisitet (varme) – 

her er det mange muligheter når dette blir montert. Bygge bod hvor det kan lagres bord og stoler til 

uteskole/arrangement, samt sette opp utekjøkken med mulighet for gassbluss og vann. Her blir det 

masse aktivitet når snøen blir borte og telen går! 

 

Utescene og lydanlegg – planer for et moderne lydanlegg, innebærer arbeid som planlegges inn under 

skolegårdsprosjektet. 

 

Foreldremøte på Teams – hva skal tas opp på trinnkontaktenes bolk? Innspill: bør være kortere møte, 

hvordan legge opp møtet når det er heldigitalt? Trinnkontaktene kan aktivt innhente innspill/spørsmål 

på forhånd. Trolig er det størst behov for informasjon om kontaktgruppen/klassemiljøet. Særlig 

aktuelt siden foreldrene nå er avskåret fra fysisk tilgang til skolen. Gode råd først i møtet: slå av 
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mikrofonen, rekke opp hånden, bruke chatten til å stille spørsmål. Barn og foreldre kan få i «lekse» å 

koble seg opp på et testmøte på forhånd, f eks et par dager i forkant. (Trinnkontakt)  

 

Kurs for foreldre om digital hverdag – med Barnevakten.   

 

Del 2, kl. 20-21  

 

1.Referat fra samarbeidsmøte 27. januar med ledelsen 

Diskusjon om skolehverdag under rødt nivå – hjemmeskole, bruk av Teams, bakgrunn for kortere 

skoledager  

 

Plan om videoovervåkning i skolegården - status 

 

Barnevakten: digital foreldrekveld i stedet for kurset som vanligvis holdes for elever og foresatte på 

4. trinn – planlegger to kvelder i mars for hhv 1.-3. trinn og 4.-7. trinn 

 

Retningslinjer læringsbrett – gjennomgang på foreldremøtet?  

 

Status ansettelser miljøterapeut og undervisningsinspektør, inkl fokus på digital ressursgruppe/ IKT 

ved skolen 

 

FAU ønsker å kartlegge inneklima med tanke på støy 

 

Plakat om oppsøkende team ved inngangspartiet (kontaktinfo), Plakat fra Oslo Kommune 

 

Skøytebane – vi kan planlegge for dette neste vinter, det krever oppfølging og ressurser til drifting. 

Kan Bymiljøetaten være aktuell i likhet med på andre skoler?  

 

Innkjøp av apper og digitale læreverk og ekstrautstyr til læringsbrett – videre oppfølging FAU  

 

Satsning mat og helse, kunst og håndverk – videre oppfølging FAU  

 

Vegetarekspressen – status og fastsette dato for evaluering 
 
2. Strategisk plan – innspill videreformidles 

https://ammerud.osloskolen.no/contentassets/87db9ca13fb84db9bbe31f01876b88b9/strategisk-
plan-
2020.pdf?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=strategisk&_t_tags=language%3astan
dard%2csiteid%3a12ba7943-ac71-475f-b960-
2a005424dd56&_t_ip=80.212.102.165&_t_hit.id=Web_Models_Media_GenericFile/_893bbe79-
85de-4d15-98c0-9d5cb4aa165d&_t_hit.pos=3 

 

3. Foreldremøter våren 2021 digitalt 

FAU sender ut til trinnkontaktene tips til gjennomføring. Viktig å tilpasse til Teams. 
 

4.Klasselister (på trykk og i Skolemelding) 

Klasselister i Skolemelding-app – status: skolen venter fremdeles på tilgang til å kunne se hvilke 

foreldre som har registrert seg. Oppfordrer til å gjennomgå dette på foreldremøte. Trinnkontakter kan 

få klasselister ved å henvende seg til kontoret. 
 

https://ammerud.osloskolen.no/contentassets/87db9ca13fb84db9bbe31f01876b88b9/strategisk-plan-2020.pdf?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=strategisk&_t_tags=language%3astandard%2csiteid%3a12ba7943-ac71-475f-b960-2a005424dd56&_t_ip=80.212.102.165&_t_hit.id=Web_Models_Media_GenericFile/_893bbe79-85de-4d15-98c0-9d5cb4aa165d&_t_hit.pos=3
https://ammerud.osloskolen.no/contentassets/87db9ca13fb84db9bbe31f01876b88b9/strategisk-plan-2020.pdf?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=strategisk&_t_tags=language%3astandard%2csiteid%3a12ba7943-ac71-475f-b960-2a005424dd56&_t_ip=80.212.102.165&_t_hit.id=Web_Models_Media_GenericFile/_893bbe79-85de-4d15-98c0-9d5cb4aa165d&_t_hit.pos=3
https://ammerud.osloskolen.no/contentassets/87db9ca13fb84db9bbe31f01876b88b9/strategisk-plan-2020.pdf?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=strategisk&_t_tags=language%3astandard%2csiteid%3a12ba7943-ac71-475f-b960-2a005424dd56&_t_ip=80.212.102.165&_t_hit.id=Web_Models_Media_GenericFile/_893bbe79-85de-4d15-98c0-9d5cb4aa165d&_t_hit.pos=3
https://ammerud.osloskolen.no/contentassets/87db9ca13fb84db9bbe31f01876b88b9/strategisk-plan-2020.pdf?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=strategisk&_t_tags=language%3astandard%2csiteid%3a12ba7943-ac71-475f-b960-2a005424dd56&_t_ip=80.212.102.165&_t_hit.id=Web_Models_Media_GenericFile/_893bbe79-85de-4d15-98c0-9d5cb4aa165d&_t_hit.pos=3
https://ammerud.osloskolen.no/contentassets/87db9ca13fb84db9bbe31f01876b88b9/strategisk-plan-2020.pdf?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=strategisk&_t_tags=language%3astandard%2csiteid%3a12ba7943-ac71-475f-b960-2a005424dd56&_t_ip=80.212.102.165&_t_hit.id=Web_Models_Media_GenericFile/_893bbe79-85de-4d15-98c0-9d5cb4aa165d&_t_hit.pos=3
https://ammerud.osloskolen.no/contentassets/87db9ca13fb84db9bbe31f01876b88b9/strategisk-plan-2020.pdf?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=strategisk&_t_tags=language%3astandard%2csiteid%3a12ba7943-ac71-475f-b960-2a005424dd56&_t_ip=80.212.102.165&_t_hit.id=Web_Models_Media_GenericFile/_893bbe79-85de-4d15-98c0-9d5cb4aa165d&_t_hit.pos=3
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5.Oversette til ulike språk:  

Foreldreplakaten – info fra FAU og ulike retningslinjer eks retningslinjer læringsbrett 

Status – det er flere prosesser på gang 
 

6.Eventuelt 

Velkommen til ny representant fra 3. trinn! 

Info fra Ammerudklubben om Vinterferietilbud og Klassekvelder 

Natteravnprosjekt – videre status og oppfølging FAU 

Fokus på fortsatt åpenhet rundt smittesituasjon på skolen. 

Det er søkt om midler til ulike tiltak på skolen – frukttrær, sykkelverksted og skolegårdsprosjekt. 

Status sykkelparkering  


