
   

 

  

 Oslo kommune 

 Utdanningsetaten 

 FAU Ammerud skole 

 
  

 

 

 

 

    

Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 22 90 24 00 Org.nr.: 974589656 

Ammerud skole Ammerudveien 49 Telefaks: 22 90 24 01  

 0958 OSLO   

  ammerud@ude.oslo.kommune.no  

  www.ammerud.gs.oslo.no  
 

REFERAT FRA FAU-MØTE 2.desember 2019 

 
Tilstede:   

1.trinn:  Kenneth Wang Pedersen (1.3) 

Anne Marthe Ringerud (1.2) (sekretær) 

2.trinn:  Hazar Haugen (2.2) (SMU) 

 

3.trinn  

Eirik Viggen (3.4) 

5.trinn Stine Solbjør Kielland (5.3) 

Kristin Kverndokk (5.1) 

6. trinn Ketil Isaksen (6.1) (nestleder) 

 

7.trinn Meyla Sylvestog (leder) 
Marit Stene Severinsen (7.1) (SMU) 

Fra ledelsen Chalak Marufi (Del 1) 

Fraværende:   
2. trinn Amal Salhi (2.3) (Driftsstyret) 

4. trinn Nicoline Grüner (4.2) 

Inga Lund Bjørnsen (4.4) 

3. trinn Kjetil Jørve (3.2) (Driftsstyret) 

6. trinn Sandra Vidal (6.1) 

 
 
Del 1, kl. 19.00-19.45: Møte med skolens ledelse 

v/ Chalak Marufi                   

Tema: Retningslinjer for læringsbrett og læringsmiljø 5. trinn 

• Gjennomgang av håndtering av uheldige episoder i 5. trinn.  

FAU ber om at informasjon blir gitt til alle foreldre på trinnet. 

• Felles retningslinje ved bruk av læringsbrett på Ammerud Skole med vedlegg ble 

gjennomgått.  

Kommentarer/innspill:  

o En del fabrikkinnstilte applikasjoner oppleves unødvendig, Chalak undersøker 

om/hvordan disse kan fjernes. 

o Det har tidligere blitt informert om mulighet for å legge inn skjermtid/tilgangsstyring 

på nettbrettet, foresatte har ikke tilgang til dette i dag. Chalak undersøker dette 

videre. 
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o Skolen skal følge nettvettregler fra Redd Barna, disse er ikke tilpasset de minste 

barna, men undervisningen vil bli tilpasset til hvert enkelt trinn 

o Vedlegg 1: Regler for bruk av læringsbrett på Ammerud skole gjelder allerede. 

o Vedlegg 2: Konsekvens for elevene ved brudd på regler for bruk av læringsbrett i 

klassesituasjon/på skolen er allerede tatt i bruk 

Videre oppfølging: Skolen vurderer innspill til retningslinjen og sender en ny versjon. 

Siste versjon sendes til FAU for ny vurdering. FAU tar sikte på å godkjenne dette via e-

post-runde.  

 

• Timen Livet: Gjennomgang av skolens praksis og erfaring med Timen Livet.  

o FAU og skolens ledelse hadde på forhånd tatt opp Timen Livet og FAU hadde stilt 

noen spørsmål. FAU fikk skriftlig tilbakemelding under møtet, i tillegg til diskusjon og 

spørsmål. 

 
Del 2, kl. 19.45-21.15 
 
1.  Retningslinjer for bruk av læringsbrett 
 Se punkt 2 over.  
 
2.  Referat etter samarbeidsmøte mellom FAU og AKS-leder/baseledere 26.11.19 

Bred deltagelse fra AKS på møtet: Alle baseledere samt to fra ML-teamet i tillegg til AKS-

leder 

AKS skal etter planen komme mer tydelig inn i skolens strategiske plan. 

Revidert rammeplan for AKS på Skoleetatens hjemmeside. Team ML benyttes for å integrere 

læring inn i lekpregede øvelser 

På møtet ble praksisen med rullering hvert 20. minutt mandag-torsdag drøftet, praksisen er 

knyttet til at barna skal delta på varierte aktiviteter. Rulleringen har skapt noen utfordringer, 

og FAU meldte om at overgangene/kommunikasjon oppleves «brå». AKS skal jobbe med 

dette. 

Samarbeidsmøtet ble ansett som et nyttig møte. FAU følger opp etter at Strategisk plan er 

klar og vurderer hvordan AKS er inkludert der. Deretter vil FAU invitere til nytt møte med 

AKS – enten vårsemesteret 2020 eller høstsemesteret 2020. 

3.  Timen livet – diskusjon etter tilbakemelding fra ledelsen 

Timen Livet oppfattes som et positivt og nyttig tiltak, men FAU har fått tilbakemeldinger fra 
foreldre som er tatt opp med skolens ledelse (se punkt 3 under Del 1): 

o Taushetsplikt – hvordan håndteres dette i en så stor gruppe og med barn ned til 6-års 

alder? Det er viktig at lærerne «stopper» barn som deler for mye i timen.  

o Egner seg ikke for de mest sensitive temaene – FAU vil gjerne se en oversikt over 

temaer som er tatt opp i høst. 

o Forslag om å gjennomføre Timen LIVET på et foreldremøte slik at foresatte får mer 

innsikt. 
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o Forandringsfabrikken – er opplegget validert og satt i stad basert på faglig fundert?  

4.  Informasjon fra FAU- facebook, web etc. 
o Erfaring fra KFU-møtet – eksempler på kommunikasjon FAU og foreldregruppen 

▪ Referat via skolemelding (vår praksis til nå i høst) 

▪ Egen hjemmeside (se Høybråten Skole) – krever at hjemmesiden brukes aktivt 

og har et relevant innhold. Må brukes konsekvent og må kunne driftes av 

medlemmer i FAU 

▪ Foreldremøtene «eies» av FAU. Trinnkontaktene skal kontaktes i god tid for å 

planlegge agendaen til foreldremøte (1-2 uker før) 

o FAU vil invitere webredaktør (Linh) inn til et FAU-møte for å se på mulighetene som 

ligger på skolens hjemmesider for FAU 

5.  Du store verden - kort orientering om evaluering og videre samarbeid mellom FAU, skole og 
Bydelsmødrene 

o Arrangementet «Du store verden» har vært evaluert av FAU og skolens ledelse 

sammen med Bydelsmødrene 

o Populært arrangement med stort oppmøte, tendenser til kaos 

o Noen endringer for å få til et bedre arrangement ble diskutert 

o Tilbakemelding om mer bevisst bruk av uttrykk som «ditt land» - kan med fordel 

omformuleres 

6.  Møte med Undervisningsbygg på Ammerud skole 6. desember 08:30 – hvem deltar. Søknad om 
pengestøtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Bruk av egenkapital – 
disponering av denne 

Det er et ønske fra Elevrådet, FAU og skolen om å utvikle skolegården, og en prosess er 
igangsatt. Undervisningsbygg stiller på møte på Ammerud Skole, FAU og Elevrådet deltar, og 
borettslag i skolens nærområde er invitert. I tillegg deltar Frøydis Jørve – initiativtaker til 
Barnas Bed og skolehage på Ammerud. Skolens område oppleves som mørkt og noe utrygt 
på kveldstid, ideer og forslag til tiltak har kommet fra elever, foreldre og nærmiljøet. 
 
FAU avklarte hvem som skal stille på møtet 6. desember. 
 
Bufdir har søknadsfrist 13. desember for Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn – åpne 
møteplasser. Én av betingelsene for støtte er 5% egenbidrag. FAU vil vurdere å bevilge 
penger 
 
Andre støtteordninger som Sparebankstiftelsen og OBOS er knyttet til at private initiativ 
søker, her kan eksempelvis borettslag være aktuelle samarbeidspartnere.   
 

7.  Status skolekjøkken og påkrevd fettutskiller 
Informasjon om at fettutskiller koster 300 000 kroner. Skolen kan bevilge penger fra 
budsjettet og venter nå på klarsignal for å sette i gang.  
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8.  Eventuelt 

• Innspill til tema for foreldremøte:  

o Hvordan nettbrett påvirker barn og familier – våre barn og famililer er de første som 

er «heldigitale» - flere har behov for veiledning 

o Skjermtid: skole og privat – blir det for mye? Hvordan finne balansen for barna? 

o Spill og apper med aldersgrense 

▪ Hvordan kan vi få gode arenaer for at foreldrene kan dele praksis og utveksle 

informasjon 

• Hvordan få økt oppmøte til foreldremøte og annen foreldreinkludering?  

o Informasjonen må gis på flere språk – benytte Bydelsmødrene? Dette punktet tas opp 

som eget punkt neste møte 

• Drøfting av hvordan man som trinnkontakt håndterer innspill om konkrete hendelser i 

gruppe/på trinnet - anbefaler å ta dette direkte med kontaktlærer/undervisningsinspektør 

på trinnet. 

• Trygg Skolevei – innspill om at skolen bør ha en aktiv rolle for at barna har en sikker skolevei 

– i og utenfor såkalt «hjertesone» 

• Forslag om å ha et fast punkt på FAU-møtene der hvert trinn forteller om aktuelle ting på 

trinnet. 

 
  

Referent: Anne Marthe Ringerud 


