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REFERAT FRA FAU-MØTE 4. januar 2021 
Sted: Teams 

 
Til stede:   

1. trinn Lars Lønne (1.2) 

Nina Hui (1.4.) 

2. trinn Tore Toftemo Arneson (2.1) 

 

3.trinn Amal Salhi (3.3) (Driftsstyret) 

4. trinn Kjetil Jørve (4.2) (Driftsstyret) 

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) – avlyst pga sykdom 

Fraværende:   
2. trinn Øyvind Bruer-Skarsbø (2.4) 

7. trinn Camilla Iren Paulsen (7.4) 

 
Del 1– v/ Ledelsen 
Avlyst pga sykdom 

 
Del 2, kl. 19 – 20:30  

1. Referat fra samarbeidsmøte 04. januar med ledelsen 
Fokus på smittevern i skolehverdagen - forberedt på rødt nivå også for barneskolen. 

Ved eventuell hjemmeskole – digitale treff (Teams) med faste samtaler/ treff i løpet av skoledagen/uka. 

Skolemiljøteamet vil gi tilbud til barn som av ulike årsaker ikke kan ha hjemmeskole.  

 

Skolegårdsprosjektet: Kulturdepartementet har tildelt vel 3,2 millioner kroner til bygging av et uteområde på 

Ammerud skole. Pengene kommer fra en tilskuddsordning for nyskapende aktivitetsarenaer – etter søknad. 

FAU er stolte over hva vi har fått til! Dette er et stort prosjekt hvor det nå utarbeides anbudsdokumenter. 

Oppstart i 2021, men kan gå over 2022 før ferdigstilling 

 

Skolekjøkken er ferdigstilt des 2020, foreløpig ingen matservering pga covid.  

Skolehage – status og planer 

 

Sykkelparkering – ble fjernet i forbindelse med opparbeiding av skolehage, planer for å sette opp igjen disse 

nedenfor parkeringsplassen for biler. 

 

Hjertesoneprosjektet – kartlegging av reisestrekning og transportmåte til skolen blant skolens ansatte og elever. 
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Aktivitetsdag i februar – skolen betaler en årlig leie til Lillomarka arena og vil se på om arenaen kan benyttes. 

 

Ammerud på tur – plan for gjennomføring av turer og aktiviteter som skulle vært avholdt og som etter planen 

skal gjennomføres. Hvordan kan trinnene gjennomføre de årlige turene – evt andre aktiviteter? 

  
2. Referat fra Driftsstyremøte og Skolemiljøutvalg-møte 
Driftsstyret 

Strategisk plan og budsjett skal bestemmes på førstkommende møte i Driftsstyret 7.januar – sakspapirene ikke 

sendt ut enda. FAU etterlyser at referat fra møter i Driftsstyret gjøres tilgjengelig, f eks blir publisert på 

nettsidene. 

 
Skolemiljøutvalg – møte i Desember:  
Det har blitt kjøpt inn leker og utstyr etter elevenes liste.  

Kampanje for positiv språkbruk hvor alle elevene har fått en refleks med vinnerslagord.  

Hvordan elevene opplevde massetestingen. 

  
3. Natteravn – status oppstartsmøte  
Oppstartsmøte: deltagere: politikontakt, Nærmiljøkoordinator, Representant for Natteravn sentralt samt 

Natteravn på Kalbakken, representanter fra FAU på Ammerud, Rødtvet og Apalløkka.  

Politi informerte om status i nærområdet. Natteravn Kalbakken har startet opp og gav informasjon. Forslag om 

å samkjøre Natteravn mellom skolene (FAU) i en felles turnus.  

Noe uklart hvordan veien videre skal gå - Kontaktperson i FAU fra hver av skolene – samt 

nærmiljøkoordinator. Lage en plan for arbeidet og rekruttere deltagere fra nærmiljø i et nabolagsprosjekt – alle 

aldre, bredere enn bare foreldre til skolebarn. Hvilke andre lag og foreninger kan være interessant å invitere 

inn?  

  
4. Aktivitetsdag februar gjennomføring 
FAU har skaffet premier, FAU håper at dagen kan gjennomføres på en eller annen måte og at premiene blir 

brukt. 

  
5. Foreldremøter våren 2021 
FAU ønsker at møtene holdes som normalt. Foreslår at det planlegges for foreldremøter på Teams – via 

elevens læringsbrett som har Teams installert og at innkalling/pålogging skjer via nettbrettet pr kontaktgruppe.  

 
6. Digital ressursgruppe – innspill  
Sikkerheten på elevenes læringsbrett. Innlogging, privat kode og evt mulighet for tofaktorautorisering. 

Viktig at fokus på skolen videreføres under nåværende skolerepresentants permisjon (kvalitet, innkjøp).  

  
7. Foreldreplakaten – info fra FAU  
Plakaten er ferdig, vi ønsker å oversette til andre språk. Polsk, urdu, tamilsk og somali er dekket, og vi 

rekrutterer noen for engelsk og arabisk  

 

8. Eventuelt  
FAU vil at det sendes ut skolemelding til trinn 5-7 om tilbudet Ammerudklubben har i Vinterferien. 

 

Mat og Helse på 4. trinn synes ikke å være i tråd med sentrale læringsmål – mangler svar fra skolen på en 

henvendelse og FAU følger opp.  

Kunst og Håndverk på de yngste trinnene synes ikke å være i tråd med oppsatte kompetansemål, FAU følger 

opp dette. 

    


