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Referat fra FAU-møte 1.mars 2021 
Sted: Teams 

 
Til stede:   

2. trinn Tore Toftemo Arneson (2.1) 

3. trinn Bente Nes Pedersen (3.3) 

4. trinn Eldrid E. Stangeland (4.1) 

Kjetil Jørve (4.2) (Driftsstyret) 

5.trinn Meyla S Enerly (5.2 leder) 

Khadra Siciid Farah (5.2) 

6. trinn Stine Solbjør Kielland (6.3) 

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

Fra ledelsen (Del 1) – Kiet Dang 

Fraværende:   

1. trinn Nina Hui (1.4.) 

Lars Lønne (1.2) 

2. trinn Øyvind Bruer-Skarsbø (2.4) 

3. trinn Amal Salhi (3.3) (Driftsstyret) 

6. trinn Heidi Marie Kriznik (6.1) (SMU) 

7. trinn Camilla Iren Paulsen (7.4) 

 
Del 1– 19-19:45 v/Ledelsen 

Gjennomgang av strategisk plan: bakgrunn og status 

● Strategisk-plan-2021--ammerud-skole.pdf (osloskolen.no) 

● Tiltaks--og-aktivitetsplan-2021-ammerud-skole.pdf (osloskolen.no) 

Fagfornyelsen 

Stasjonsundervisning 

 

Del 2, kl. 19:45-21  

 

1. Referat fra samarbeidsmøte 22. februar med ledelsen 
● Status ansettelser miljøterapeut og undervisningsinspektør 
● Sykkelparkering - flere sykkelparkeringer nedenfor parkeringsplassen/mot Ammerud gård, 

settes opp til våren 
● Trær fra Nordtvet gartneri, plantes i grøntområdene i skolegården for et grønnere skolemiljø 

 
2. Foreldremøter våren 2021 
Vårens foreldremøter avholdes digitalt - innspill og erfaring fra formøtene trinnkontaktene har hatt 
med lærerteamene. 
Informasjon fra FAU på foreldremøtene – fokus på å rekruttere trinnkontakter og FAU-medlemmer. 
 

3. Driftsstyret 

Peke ut vararepresentant – Meyla S Enerly trer inn. 
 

https://ammerud.osloskolen.no/contentassets/87db9ca13fb84db9bbe31f01876b88b9/strategisk-plan-2021--ammerud-skole.pdf
https://ammerud.osloskolen.no/contentassets/9e49e2cfdfa04980a543a94c36e8c76d/tiltaks--og-aktivitetsplan-2021-ammerud-skole.pdf
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4.Sommerskole eller sommeraktivitet på skolen for 5.-7. trinn? 

Søke Gjensidigestiftelsen om midler til gjennomføring. FAU ønsker å sjekke muligheten for å skape 

et aktivitetstilbud for sommeren, involverer nærskolekoordinator i møte sammen med 

skolemiljøteamet.      
 

5. status 17. mai:  

Fremdeles uavklart om det må bli et digitalt opplegg som i 2020 

 

6. Skolegårdsprosjekt status 

Undervisningsbygg holder i prosessen som forhåpentligvis sendes på anbud i slutten av mars, 

fremdeles usikkert når arbeidet kommer fysisk i gang. FAU fortsetter å søke midler til prosjektet. 

 

7. Foreldrebank 

Hva jobber foreldrene på trinnet som? Hvilke religion praktiserer familien og hvordan? Hvilke 

håndverk kan de? Hvilke instrumenter spiller de? Har noen vært på en spesiell reise i verden?  

På første foreldremøte på høsten ønsker FAU at slike ting kartlegges på trinnet blant foreldre som 

ønsker å bidra til dette. FAU jobber mer med dette før høstens foreldremøter. FAU mener besøk fra 

foresatte (foreldre/besteforeldre) kan gi et minneverdig og nyttig bidrag til undervisningen og en fin 

kobling til Fagfornyelsen      

 

8. Ammerudfest 

September – noen forslag til en samling/feiring når vi kan samles igjen som vanlig ble luftet. En 

prosjektgruppe er på trappene – FAU oppfordrer foreldrene til å melde seg til tjeneste:-)  

 

9. Mulighet for å låne skolens lokaler (Gullkroken og Miljøverkstedet) 

Neste møte 12. april vil vi – helst fysisk – gå gjennom lokalene og ferdigstille avtale/manual for å 

låne disse til klassetreff o.l. 

 

10. Eventuelt 

FAU merker seg at flere av våre innspill er hensyntatt i strategisk plan, dette er vi veldig fornøyd 

med! 

 

Hjertesoneprosjektet – vi har omsider fått tilbakemelding fra Bymiljøetaten og jobber for å bli 

prioritert som deltagerskole i 2021. 

 

Foreldrebrev oversettes til ulike språk – vil legge dette på egen side på hjemmesiden og deler som 

skolemelding. 

 

Sende skolemelding nå før foreldremøtene, for å sikre et godt FAU og deltagelse i ulike grupper og 

prosjekter også ved neste skoleår. Har du kunnskap eller interesse for trafikksikkerhet, skolehage, 

IKT, regnskap, arrangere ting i nærmiljøet, samarbeid med lokale lag og foreninger? Det finnes en 

liten eller stor plass for deg enten i FAU eller i arbeidsgrupper – meld deg på Foreldremøtet! 

 


