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REFERAT FRA FAU-MØTE 2. mars 2020 

 
Tilstede:   

1.trinn:  Anne Marthe Ringerud (1.2) (sekretær) 

Kenneth Wang Pedersen (1.3) 

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) 

Kristin Kverndokk (5.1) 

6. trinn Ketil Isaksen (6.1) (nestleder) 

7.trinn Meyla Enerly (leder) 
Fra ledelsen (Del 1) Kiet Minh Dang 

Nathalie Desmot 

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

4. trinn Inga Lund Bjørnsen (4.4) 

6. trinn Sandra Vidal (6.1) 

7.trinn Marit Stene Severinsen (7.1) (SMU) 

 
Del 1, kl. 19.00-19.45: Møte med skolens ledelse v/rektor Kiet Minh Dang og 
sosiallærer i spesialpedagogikk Nathalie Desmot. 
Spesialundervisning ved Ammerud skole 

Informasjon til FAU om  

• hvordan skolen jobber med PP-tjenesten sitt handlingshjul og tilpasset opplæring til alle elever.   

• fagpersoner/kompetansen ved skolen og organisering av ressursene 

• rutiner for spesialundervisning og særskilt språkopplæring 

• omfanget av spesialundervisning og særskilt språkopplæring på Ammerud Skole 

 
Del 2, kl. 19.45-21.00 
1. Status fra samarbeidsmøte med ledelsen 24. februar 2020 
Eirik Ardell konstituert som inspektør 1.-3. trinn ut juni 2020 
Felles møte trinnkontakter og lærere 3. september 2020 17-19 
Informasjon om et foreldremøte 2. april på 5. trinn og at Bydelsmødrene skal involveres 
Kartleggingsprøver – bakgrunn for prøvene og hvordan de gjennomføres, helhetlig praksis på skolen? 
Oppmøte foreldremøter – behov for oversikt over deltagelsen, og sette en målsetning om å øke dette – 
hvordan kan deltagelse bli bedre? 
Permisjonsreglement for elevene – tydeliggjøre hvilke regler som gjelder 
Strategisk plan for Ammerud skole ligger nå ute på hjemmesiden 
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Foreldrekveld i vår om Timen Livet, Forandringsfabrikken, mm 
 
2. Status og diskusjon om punkter fra Driftsstyremøte og møte i Skolemiljøutvalget (SMU) 27. februar 2020 
Oppsummering Driftsstyremøte: Sakspapirene kom for sent, men møtet ble likevel avholdt som planlagt.  
Informasjon om skolens økonomi, og budsjett for noen satsninger/oppgraderinger fremover.  Foreløpig 
informasjon om elevundersøkelsen, FAU får en gjennomgang i aprilmøtet.  
Det skal være 3 varaer fra foreldresiden inn i Driftsstyret, vi må derfor velge en til. 
 
Ingen representanter fra SMU var på møtet – saken utsettes.  
 
3. Gjennomgang av FAU sitt årshjul 
Saken utsettes til neste møte 
 
4. Eventuelt 
Status skolegårdsprosjektet og tegnekonkurranse. Temamøte i Gullkroken 16. mars for alle, påmelding. 
Status skolehage – ønsker rask oppstart på å fjerne bord/benker/matter.  
Brev til Skolehelsetjenesten fra noen foreldre om bekymring om helseplager knyttet til bruk av læringsbrett 
Brev til ledelsen fra foreldre i en gruppe på 1. trinn om voksenressurser 
Følge opp samarbeid med webredaktør Linh Nguyen om hjemmesiden – alle kan spille inn 
forbedringspunkter. 
Forslag om å åpne for at når man får låne Gullkroken eller Basen til sammentreff kan man også få bruke 
kjøkken/utstyr – det er positivt og inkluderende å benytte base/Gullkroken til bursdager – og det er et veldig 
populært tiltak. Det oppleves tungvint å ikke kunne benytte skolens utstyr. Informasjon om at FAU har et 
eget rom –vi kan oppbevare eget utstyr her. 
Grorud bydelsutvalg arrangerer åpent møte 9. mars 17:30-20:00 –  her er tema byutvikling og miljøplan for 
bydelen 2020-2023 – viktig å stille med noen representanter som kan spille inn våre viktige saker og 
synspunkt.  
 
Neste FAU-møte er 30. mars 

 
Referent: Anne Marthe Ringerud 


