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Referat fra FAU-møte 12.april 2021 
Sted: Teams 

 
Til stede:   

1, trinn Lars Lønne (1.2) 

2. trinn Tore Toftemo Arneson (2.1) 

3. trinn Bente Nes Pedersen (3.3) 

Amal Salhi (3.3) (Driftsstyret) 

4. trinn Eldrid E. Stangeland (4.1) 

Kjetil Jørve (4.2) (Driftsstyret) 

5.trinn Meyla S Enerly (5.2 leder) 

Khadra Siciid Farah (5.2) 

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

Stine Solbjør Kielland (6.3) 

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

Fra ledelsen (Del 1) – Lene Stømner (leder for Skolemiljøteamet)  

Fraværende:   

1. trinn Nina Hui (1.4.) 

2. trinn Øyvind Bruer-Skarsbø (2.4) 

7. trinn Camilla Iren Paulsen (7.4) 

 
Del 1– 19-19:55 Informasjon om Aktiv i Grorud og Nærmiljøteamet 

Informasjon fra Ammerudklubben/Aktiv i Grorud ved Habib Tahir og Amal Salhi.  

Om bydelens tilbud til barn og ungdom; aktiviteter, ferietilbud, sommerjobb. Ammerudklubben har 

bibliotek, sykkelverksted, treningsrom, klubbkvelder for barn og unge med mange ulike tilbud. 

Oppfordrer foreldre og barn til å titte på alle tilbudene og ta i bruk alle tilbudene.  

https://www.aktivigrorud.no/ 

 

Informasjon om Prosjekt Grorudmodellen – Nærmiljøskolen – Skole og bydel samarbeider 

Nærmiljøteamet på Ammerud skole består av Nærmiljøkoordinator (Sahal), Barnevernskonsulent i 

skolen (Jenny), Miljøterapeut (Armani). Teamet er på Ammerud skole og tilgjengelig for elevene 

faste tider. 

Eksempler:  

Etterskoletilbud for 6. og 7. trinn på Ammerud skole. 

Nabolagsklubb Grei SF og Oslo Idrettskrets,tilby lavterskeltilbud.  

Ulike tiltak for enkeltelever og familier.  

 

Del 2, kl. 19:55-21  

 

1. Referat fra samarbeidsmøte 12. april med ledelsen 

Status for gjennomføring av hjemmeskole og skole på Rødt nivå 

Sosiale tiltak/kunstprosjekt – Ammerud talenter og annet våren 2021 

Evaluering av foreldremøter våren 2021, samt infomøte om covid 

https://www.aktivigrorud.no/
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Status ansettelser 

AKS-kjøkken og kokk – info på hjemmesiden 

Videoovervåkning og oppgradert musikkanlegg 

Dysleksivennlig skole - status 

Skolegårdsprosjekt – involvere Elevrådet 

Foreldreundersøkelsen 

Sykkelparkering og hjertesone – forebyggende tiltak 

Sommerferie – tilbud for elever fra 1.-7. trinn 

Digital ressursgruppe 
 
2. Evaluering digitale foreldremøter, trinnkontakter og FAU-representanter neste skoleår 

Erfaringer og innspill 

 

3.  Digitalt foreldremøte med rektor Kiet Dang og bydel Grorud v/Jarle Sandven 22. mars 

Erfaringer og innspill 

 

4. Påskeorientering og quiz – deltakere og samarbeidsprosjekt 

Mange deltagere i dette samarbeidet mellom Lillomarka O-lag og FAU på naboskoler, premiering av 

deltagerne 

 

5. Hjertesoneprosjektet – status 

Bymiljøetaten har utsatt beslutningen om hvilke skoler som blir med i Hjertesoneprosjektet 

2021/2022, Ammerud skole er fremdeles aktuell. Vi vil uansett jobbe for å få på plass sykle-gå tiltak 

som kan iverksettes høsten 2021. 

 

6. 17. Mai – status og Arrangement på skolen 23-24. september 2021 

Støtte fra Sparebankstiftelsen, planer om spennende aktiviteter som en forlengelse av 

Ammeruddagene som tidligere har blitt arrangert av Ammerudhjemmet 

 

7. Digital ressursgruppe – svar fra UDE 

Ang passord – UDE har oppdatert rutiner for passord og personvern.  

 

8. Foreldrebank – forslag til skjema 

Mange foresatte har ulike erfaringer, kompetanser og interesser. Vi ønsker at skolen i større grad kan 

benytte foresatte som en ressurs inn i undervisningen. Forslag til informasjonsbrev, og 

registreringsskjema ble gjennomgått. 

 

9. FAU registreres  i Frivillighetsregisteret? 

Kan gi noen fordeler i form av mulighet til å søke midler med krav til revidert regnskap 

 

10. Ammerud på tur – status bookede turer 

Gjennomgang av forslag til ulike aktiviteter/turer.  

 

11. Neste møte mandag 3. Mai 

Vi ønsker møtet i Gullkroken / Miljøverkstedet.  

 

12. Eventuelt 

Aktuell mediasak om Ammerud skole: informasjon om nå-situasjon og status på tilsyn og 

undersøkelser som er gjort, samt hvilke tiltak som er gjennomført. 

 


