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REFERAT FRA FAU-MØTE 6. januar 2020 

 
Tilstede:   

1.trinn:  Kenneth Wang Pedersen (1.3) 

Anne Marthe Ringerud (1.2) (sekretær) 

2.trinn:   

Amal Salhi (2.3) (Driftsstyret) 

3.trinn Kjetil Jørve (3.2) (Driftsstyret) 

Eirik Viggen (3.4) 

4. trinn Nicoline Grüner (4.2) 

 

5.trinn Stine Solbjør Kielland (5.3) 

 

6. trinn Ketil Isaksen (6.1) (nestleder) 

 

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

Fra ledelsen  (Del 1) - utgår 

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

  

 

4. trinn Inga Lund Bjørnsen (4.4) 

5. trinn Kristin Kverndokk (5.1) 

6. trinn Sandra Vidal (6.1) 

 
 
Del 1, kl. 19.00-19.45: Møte med skolens ledelse 
Del 1 utgikk og ble erstattet av en redegjørelse om agenda til møte i Driftsstyret og diskusjon inn mot 

dette møtet. Driftsstyret består fra 2020 av følgende representanter: 

 

 
FAU oppfordrer til at det vil legges ut oppdatert informasjon fra Driftsstyret på skolens hjemmeside. 
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Del 2, kl. 19.45-21.00 
1. Status fra samarbeidsmøte med ledelsen 6. januar 2020 kl 1630-18.00 

Statusmøtet ble utsatt en uke, saken utgikk 

2. Gjennomgang veileder retningslinjer for bruk av læringsbrett 

Det reviderte utkastet til retningslinjer for bruk av læringsbrett og nettvett ble gjennomgått.  

 

FAU foreslår å gjøre teksten kortere og forenkle språket og vil sende et eget forslag til tekst 

basert på skolens utkast.  

FAU foreslår i tillegg at det kommer en innledning som sier noe om formålet med å 

innføre/bruke læringsbrett på Ammerud skole. 

 

I tillegg bør det inn i retningslinjene at skolen har ansvar for å sette på alle relevante filtere på 

læringsbrettet, og at appene er riktig innstilt (f eks at chat mellom enkeltelever ikke er synlige 

for resten av klassen) 

 

Oppfølging: Anne Marthe og Stine lager FAU sitt innspill til tekst i retningslinjene 
 

 

3. Status for de ulike prosjektene på skolen og i området rundt.  

Ny skolehage 

Ønske om å etablere skolehage der det i dag er overbygg/sykkelparkering – dette 

medfører demontering/tilrettelegge dette området. Informasjon fra møte 3. januar 

2020. Representant fra skolehageprosjektet (Frøydis Jørve), FAU (Ketil Isaksen), 

Skoleledelsen (Lene Stømner) og Økologisk Norge (Markus Brun Hustad). Økologisk 

Norge er en ideell medlemsorganisasjon som samler både bønder, bedrifter og 

vanlige forbrukere med interesse for økologisk mat og produkter, økologisk landbruk, 

miljø og helse. 

Gjennom et prosjekt til Økologisk Norge er Ammerud skole 1 av 10 skoler som trolig 

tildeles penger fra Sparebankstiftelsen 2020, (om lag 200 000 kr). For å delta i 

prosjektet må Ammerud Skole etablere skolehagen i 2020 og forplikte seg til 5 års 

videre drift videre (økonomi og andre ressurser). I prosjektet ligger det også inne kurs 

til lærere som får en mer aktiv rolle inn mot skolehagen.  

 

FAU Oppfølging – kontakte Undervisningsbygg – hvilken rolle kan de ta i 

demontering/klargjøring av tiltenkt område (asfalt/overbygget skur.)  

Forslag om å involvere lokale ungdommer - Kan man etablere kontakt med Kuben 

Videregående? (elever på tømrerlinjen og tilsvarende) 

 

Oppgradering av skolekjøkkenet 

Det er nå tildelt en egen prosjektleder fra Undervisningsbygg i forbindelse med 

oppgradering av skolekjøkkenet. Prosjektet skal opp i førstkommende møte i 

Driftsstyret. Økonomien er på plass så vidt FAU forstår.  
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Prosjekt aktiv møteplass Ammerud skole 

FAU ved Ammerud skole ønsker å oppgradere skolens utemiljø i samarbeid med 

Undervisningsbygg, nærliggende borettslag, Elevrådet ved skolen og Bydel Grorud. 

FAU inviterte til første møte 6. desember med befaring på skolens område. Første 

prosjektmøte er 20. januar. Oppgradering av skolegården ses også i sammenheng 

med skolehagen.  Trello benyttes som arbeidsverktøy for å samle dokumentasjon og 

kommunisere i prosjektet.  

Budsjett: Undervisningsbygg antyder at budsjettet bør ligge på 5 millioner kroner. 

FAU undersøker flere steder å søke midler til prosjektet (ulike offentlige ordninger og 

private stiftelser). 

 

Spesielt fokus på lyssetting slik at det ikke er mørke områder i skolegården. 

Kan man begrense bilkjøring inn i skolegården?  

Hvordan få til mye aktivitet i skolegården på kveldstid – involvere større 

barn/ungdommer, foreninger for voksne og pensjonister?  

 

Beslutning:  

FAU ønsker å bevilge penger, blant annet til å finansiere nødvendig egenandel til de 

ulike prosjektene – flere av stedene der det kan søkes penger krever en viss andel 

egenandel. 

 

4. Eventuelt 

Diskusjon om gjennomføring av felles juleavslutning – og praksis rundt gave til 

lærerene. Hvilken rolle skal trinnkontaktene ha?  

Det blir delt ut et skriv til alle trinnkontaktene – her står det at trinnkontaktene har 

ansvar for oppmerksomhet til kontaktlærer jul/sommer om det er ønskelig fra 

foreldrene. Årshjul/idébank tipser om gjennomføring av julefrokosten.  

Foreldremøtet til våren – foreslår at FAU får tid til å fortelle om hva det innebærer å 
sitte i FAU. 
 
Foreldremøtene skal planlegges av lærerne i fellesskap med trinnkontaktene – husk 
at alle trinnkontaktene for trinnet skal møte lærerne for trinnet to uker før 
foreldremøtene for å sette agenda og planlegge «Møte i kontaktgruppen» som skal 
være post på foreldremøtene.  

 
 
  

Referent: Anne Marthe Ringerud 


