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REFERAT FRA FAU-MØTE 2. november 2020 
Sted: Teams 

 
Til stede:   

1. trinn Lars Lønne (1.2) 

2. trinn Tore Toftemo Arneson (2.1) 

Øyvind Bruer-Skarsbø (2.4) 

3.trinn Amal Salhi (3.3) (Driftsstyret) 

Madalina Tudorache (3.1) 

Hazar Haugen (3.2) (SMU) 

4. trinn Kjetil Jørve (4.2) (Driftsstyret) 

Eldrid E. Stangeland (4.1) 

5.trinn Meyla S Enerly (5.2 leder) 

6. trinn Stine Solbjør Kielland (6.3) 

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

Fra ledelsen (Del 1) – Chalak Marufi 

(Undervisningsinspektør 2.-3. trinn og IKT-

gruppen)  

Fraværende:   
1. trinn Nina Hui (1.4.) 

5. trinn Khadra Siciid Farah (5.2) 

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

7. trinn Camilla Iren Paulsen (7.4) 

 
Del 1, kl. 19.00-19:45: Ledelsen om internt arbeid og evaluering av læringsbrett, og 

presentasjon av nye retningslinjer læringsbrett. 

Læringsbrett ble introdusert på Ammerud skole høsten 2018 for noen trinn. Høsten 2019 startet alle 

trinn med læringsbrett.   

Informasjon om kurs/opplæring til personalet, resultater fra evaluering/undersøkelse blant foresatte 

2019 og lærere høsten 2020.  

Skolen har en IKT-gruppe, samt at foreldrerepresentanter deltar i en Digital ressursgruppe.  

 

Ammerud skole får retningslinjer for læringsbrett, disse gjelder for skolen, lærere, elever og foresatte. 

FAU og Digital ressursgruppe har bidratt i utarbeidelsen i foregående og inneværende skoleår. 

Retningslinjene ble gjennomgått med FAU, og det kom en del spørsmål og innspill, blant annet om 

erstatning ved uaktsom bruk.  Retningslinjene legges ut på nettsiden, og foresatte får skolemelding. 
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Del 2, kl. 19:45 – 21:00 
 

1. Informasjon fra samarbeidsmøte med ledelsen 26.10 

• Status for skolemelding og innspill til forbedring 

• Omfang av testing på Ammerud skole 

• Undervisningsinspektør – rekruttering og kompetanse 

• Bokprosjekt mellom 7. trinn og Ammerudhjemmet avlyst i år pga covid-19. 

• Uteskole – øke omfanget? Hvordan utnytte skolegårdsprosjektet for å legge til rette? 

• Utstyr for video/opptak til bruk for skolen og ledelsen 

• Skolen/lærernes innspill til Foreldrebrev 

• Klasselister i skolemeldingsappen – peker på mangler 

• Skolen er på vei til å bli en Dysleksisertifisert skole, personalet gjennomgår LOGOS sertifisering 

• Skolekjøkken – videre planer 

  

2. Foreldrebrevet – FAU oppfordrer 

Trinnkontakter/FAU/skolen har samarbeidet om en Foreldreplakat/brev til foresatte. Vi ønsker å samle 

alle innspill, samt forenkle innhold/språk. Arbeidet fortsetter 

  

3. Hjertesone – informasjon om fremdrift og kartlegging skolevei elever/ansatte 

Et hjertesoneprosjekt forventes å gå over lang tid (vi regner minst 2-3 år) 

Informasjon om status for kontakt med Bymiljøetaten – her venter vi fremdeles på svar. 

Informasjon om befaring som ble holdt med foresatte/skolen, og foreslåtte tiltak. 

Informasjon om kartlegging av hvordan barnas skolevei ser ut og gjennomføres – samt de ansattes arbeidsvei 

og reisemåte. 

 

Parallelt innhenter bydelen innspill om mindre trafikksikringstiltak som de vil prioritere og spille inn til 

Bymiljøetaten i et annet prosjekt, fristen her er 16. november. FAU vil sende innspill også via denne kanalen.  

  

3. Læringsverk – papir og digitalt – leksedebatt 

FAU har, via lærerne på alle trinn, kartlagt læringsverk skolen benytter, både digitalt og i bokform. Med 

unntak av to trinn er kartleggingen gjennomført. FAU vil holde et øye med læringsressursene også fremover – 

og vil ha en tett dialog med ledelsen med tanke på kvalitet på lekser og læringsverk, både digitalt og trykket.  

 

4. Foreldremøtene grafisk fremstilling deltakelse høst 2020 

Informasjon om deltagelse på høstens foreldremøter på alle trinn – og noen innspill til hvordan møtene kan 

gjøres relevante og interessante for alle trinn. Vi må vite mer om årsaken til at foreldrene ikke stiller, for å 

sette inn tiltak/løsninger.  

 

5. Klasselister – orientering informasjon fra UDE-ledelsen 

Så vidt FAU forstår, vil skolen først i desember kunne se hvilke elever som ikke ligger i «klasselisten» i 

Skolemeldingsappen. Lærerne vil da følge opp der informasjonen mangler. FAU peker på viktigheten av at 

trinnkontaktene har informasjon om hvem som til enhver tid går i klassen, inkludert hvem som starter eller 

slutter. For de minste trinnene er det spesielt viktig med kontaktinformasjon til foreldrene.  
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6. Etter skoletid – orientering v/Stine etter møtet 22.10.2020 

Aktiv i Grorud og Bydel Grorud inviterer nå barneskolene til samarbeid om aktiviteter etter skoletid for 5.-7. 

trinn (ferdig med AKS). Skolens miljøteam skal være en aktiv del av prosjektet og skolens lokaler skal benyttes 

til dette, samt uteområder i nærområdet. Oppstart skoleåret 2021/22, og det skal være fokus på bredt tilbud. 

Kan dette også ses i sammenheng med sterkere tilstedeværelse fra Kulturskolen? Og videreutviklingen av 

Huken-området/markastue.  

 

7. Eventuelt 

• Basert på et brev om IKT som ble sendt fra FAU til utdanningsetaten forrige skoleår, er vi invitert inn i 

arbeid med ny skoleplattform og forbedringspunkter. Dette synes vi er gøy! 

• Videoovervåking Ammerud skole? 

o Bakgrunnen er en rekke uønskede hendelser på skolen/i skolegården etter skoletid 

o I høst tilfeller av ildspåsettelse, innbrudd med stjålet utstyr/kredittkort, ruteknusing/hærverk, 

samt ubehagelig oppførsel mot barn og voksne 

o FAU hadde noen innspill til hva som er riktig verktøy i denne situasjonen 

o Men viktigst for FAU er trygghet for barn/ungdom/voksne som benytter skolen og 

skolegården på ettermiddag/kveld og helg 

• Informasjon om Fritidskortet i Bydel Grorud 

o hvert barn 6-18 år får dekket 1000kr pr halvår til deltagelse i faste, organiserte 

fritidsaktiviteter. FAU oppfordrer alle foresatte til å benytte muligheten innen 31.12 – og 

gjerne hjelpe til slik at alle barn får denne muligheten. Informasjon sendes blant annet ut 

som ranselpost.  

• Innspill angående dagens covid-regulerte garderobesituasjon og forslag til hvordan vi kan få til at 

foreldrene i økt grad kan få tilgang til garderoben, samt glemmekassene. 

• Skolemiljøutvalget (SMU) – Informasjon fra sist møte. Elevrådet ønsket bedre og flere 

leker/aktiviteter til alle trinn, og har foreslått flere typer leker/utstyr, samt hvordan 

inndelingen/organiseringen av skolegården under covid-situasjonen kan bli bedre med mer rullering. 

Info om Skolemiljøteamet. Bør hele elevrådsstyret være med? Hvordan få innspill fra «småtrinnet»? 

• Driftsstyret (DS) – informasjon fra sist møte. Blant annet fokus på bemanning på 1. trinn.  

• Mat og helse – 6. og 7. trinn har nå Mat og Helse på Ammerud skole, hvordan ivaretas læringsmålene 

i 1.-4. trinn som Utdanningsdirektoratet har satt? Tas opp på neste samarbeidsmøte med ledelsen.  

• Kan du bidra til å sette opp kurs for barna på AKS i f.eks. tegning eller snekring? Ta kontakt direkte 

med AKS. 

  

Referent: Anne Marthe Ringerud 


