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REFERAT FRA FAU-MØTE 7. desember 2020 
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) – Kiet Minh Dang (Rektor)  

Gjest  (Del 2 sak 1og2)- Sahal Mahamud, Bydel Grorud 

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

7. trinn Camilla Iren Paulsen (7.4) 

 
Del 1, kl. 19:00-19:45 – v/ Ledelsen med informasjon om smittesituasjonen 

Lave smittetall på Ammerud Skole i høst. Totalt sett kun en håndfull elever fra august til november smittet + 
et par ansatte. Etter massetestingen ble det avdekket ytterligere en elev og to ansatte med smitte. 
Smittesporingen har vist at smitten hovedsakelig er overført utenfor skolen.  

Innspill og spørsmål fra FAU 

Skolekjøkkenet er i rute – bruk både for skole/AKS og i sambruk med andre på ettermiddag/kveld. Behov for 
å se på standardkontrakt for utleie/sambruk  

Skolegård – skolehagen. Det blir utekjøkken i tilknytning til skolehagen.   

 
Del 2, kl. 19:45 – 21:00 

1. Smittesituasjonen og informasjon til foresatte – forslag om språk-kontakter? 
Språkkontakter/kontaktpersoner for foresatte slik som vi forstår er etablert på Rødtvet? Aktuelt med tanke 
på informasjon om testing/covid, selv om FAU mener dette er utenfor vårt arbeidsområde.  
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Generelt ser FAU behov for informasjon på ulike språk - f. eks. skolens ulike retningslinjer. Viktig for å skape 
deltagelse uavhengig om hvor godt man behersker norsk. Opparbeide en ressursbank – oversikt over 
foresatte/andre med språk og annen kompetanse. 

2. Natteravn – samarbeid mellom Apalløkka, Rødtvet og Ammerud v/Sahal. 
Målet er å forankre dette i skolen, bydelene (utekontakt, nærmiljøkoordinator) bidrar i oppstartsfasen. 
Inkludere foreldre/foresatte tidlig i prosessen. 

Etter skole: et tilbud til barn fra 5. trinn som ikke lenger har AKS-tilbud. Tilbudet kan romme både idrett, 
kunst, faglig oppfølging, språkopplæring.  

Bydelen har ansatt en aktivitetsguide – Fritidskortet  

Oppfordring til foresatte/foreldre v/ FAU: hvilke tiltak ønsker dere inn i et årshjul? Kortfattet tilbakemelding.   

3. Referat fra møte mellom digital ressursgruppe og Utdanningsetaten v/Stine 
Ny skoleplattform – foresatte fra digital ressursgruppe på Ammerud ble invitert til møte med 
Utdanningsetaten. Bakgrunnen er et brev som ble sendt – og som Utdanningsetaten benytter aktivt i 
arbeidet sitt.  
Elevenes og foresatte sitt perspektiv. Mulighet for foreldrestyring. En bedre løsning for klasselister.  

Innspill om styring av drifts- og forvaltningsprosess på skolene (sentral oversikt over nyttige og trygge apper, 
sikkerhet og personvern for elevene, digitale læringsverk, felles anbefalinger på de ulike trinnene rundt bruk 
etter skoletid til hjemmelekser, valg av utstyr/program, oppdatering, livssyklus, regelmessig kvalitetssikring). 
Det er plass til flere foresatte i digital ressursgruppe – noe for deg? 

4. 17. mai 2021 – ansvarlig 4 og 5 trinn 
Det er avholdt to møter angående 17. Mai 2021. 

5. Eventuelt 

• Gave til lærerene til jul 

• FAU har bidratt økonomisk til en infofilm i prosjektet «Vegetarekspressen» 

• AKS Uteskole 

• Julemesse 

• For tiden bare en representant fra 3. trinn – trenger å rekruttere en ny (etter nyttår) 

• Julehilsen fra FAU til alle foresatte – evt i samarbeid med ledelsen?  

 

 

 
 
 


