
   

 

  

 Oslo kommune 

 Utdanningsetaten 

 FAU Ammerud skole 

 
  

 

 

 

 

    

Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 22 90 24 00 Org.nr.: 974589656 

Ammerud skole Ammerudveien 49 Telefaks: 22 90 24 01  

 0958 OSLO   

  ammerud@ude.oslo.kommune.no  

  www.ammerud.gs.oslo.no  
 

REFERAT FRA FAU-MØTE 30. mars 2020 via Teams 

 

 
Tilstede:   

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

Kenneth Wang Pedersen (1.3) 

2.trinn:  Amal Salhi (2.3) (Driftsstyret) 

Hazar Haugen (2.2) (SMU) 

3.trinn Kjetil Jørve (3.2) (Driftsstyret) 

Eirik Viggen (3.4) 

4. trinn Nicoline Grüner (4.2) 

Inga Lund Bjørnsen (4.4) 

5.trinn Stine Solbjør Kielland (5.3) 

Kristin Kverndokk (5.1) 

6. trinn Ketil Isaksen (6.1) (nestleder) 

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

Fra ledelsen (Del 1) Kiet Minh Dang 

Fraværende:   
6. trinn Sandra Vidal (6.1) 

 
Del 1, kl. 19.00-20.00: Møte med skolens ledelse v/rektor Kiet Minh Dang  
Rektor redegjorde for gjennomføring av skole i tiden fra torsdag 12. mars hvor skolen har vært stengt pga 
Covid-19. Både faglig og sosialt hvordan lærerne har laget opplegg og fulgt opp undervisning og barnas 
situasjon hjemme.  
Rektor redegjorde for den uønskede hendelsen ved bruk av videkonferanseverktøyet Whereby, og hvordan 
dette er fulgt opp med politianmeldelse og melding til Datatilsynet, videre med IKT-avdelingen i 
Undervisningsetaten og ledelsen i Whereby. Skolens rutiner for valg av og innkjøp av apper og programmer 
gjennomgås, og rektor beklager sterkt at prosessen rundt installering og bruk av Whereby ikke gav 
tilstrekkelig sikkerhet. Skolen følger også opp overfor Undervisningsetaten hvorvidt Whereby fremdeles kan 
være et godt verktøy 
 
Innspill fra FAU:  
Er appen Zoom bedre, denne er benyttet av skolekorps og barnehager?  
FAU ønsker å få fortgang i å etablere arbeidsgruppe om digital sikkerhet.  
Viktig at foreldrene kan stole på apper og innstillinger på læringsbrettet.  
 
Rektor ønsket en tilbakemelding fra FAU-medlemmene om hvordan hjemmeskolen har fungert – «runde 
rundt bordet». 
Hovedinntrykket er at lærerne, skolen og elevene har fått til hjemmeskole på en bra måte, og at det er gjort 
gode justeringer fra første til andre uke.  
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Innspill/avklaringer:  

• Ulik oppfølging av hver enkelt elev på de ulike alderstrinnene og innad i trinnet. 

• Noen barn trenger betydelig foreldrestøtte for å gjennomføre oppgavene, det er også litt avhengig av 

dagsformen og type oppgave 

• Det er OK å «ta fri» en dag dersom man trenger det eller vil gjøre et annet opplegg – det er viktig å få 

frem at rektor mener dette, slik det også har fremgått i informasjonsbrev.  

• Dersom noe barn trenger mer voksenhjelp gjennom dagen på hjemmeskole, finnes det 

voksenressurser fra skolen som kan settes på. 

• Gjennomgang av hvordan skolen følger opp barn med ulike ekstra behov, faglig, sosialt og annet.   

 
Del 2, kl. 20.00-21.00 
1. Info fra samarbeidsmøte med ledelsen 30. mars kl 17-19 
Meyla og Ketil redegjorde for møtet.  
FAU-rommet på skolen tømmes for annet utstyr slik at dette blir klart for oss. 
Ledelsen er positiv til å se på retningslinjene for leie av skolens rom – Amal ser på kontraktene for å foreslå 
endringer slik at det blir mer smidig å låne skolens utstyr eks på kjøkkenet. 
 
2. Innspill til Oslo KFU om ny opplæringslov 
Ny opplæringslov – forslaget legger opp til at det ikke lenger blir krav til at skolen skal ha FAU og SMU. 
Bekymring både fra FAU sin side og skolens side fordi vi ser at dagens ordning er nyttig og positiv. 
Innspillsfrist 2. mai – FAU vil sende et innspill. 
 
3. Status skolegårdprosjektet-skolekjøkken 
Skolegård:  
Avslag på søknaden fra OBOS. Bomiljøtilskudd – usikkert om søknaden kan bli vurdert siden tomten tilhører 
Undervisningsbygg – FAU er likevel sterkt oppfordret til å søke, og må fremheve at det er FAU som står bak 
prosjektet.  
Prosjektet får svar på et par søknader i juni. 
I September bør opplegget/budsjett være klart.  
Innspill fra tegnekonkurransen skal scannes (Kiet) og legges ut på hjemmesiden, siden temadagen i mars ble 
korona-avlyst.  
Skolehage – Eirik Ahdell (undervisningsinspektør 1.-3. trinn) følger opp fra skolen inn i prosjektet  
Skolekjøkken – følger oppsatt fremdriftsplan slik at skolekjøkkenet ferdigstilles til sommeren, med 
Gullkroken som kantine/spiseplass. Åpningsfest for skolekjøkken/kantine – Hazar Haugen kan sitte i en slik 
gruppe. 
 
4. FAU årshjul gjennomgang 
Meyla lager et forslag som sendes ut på e-post 
 
5. Eventuelt 
Arbeidsgruppe Digital læring og sikkerhet 
Arbeidsgruppe om digital sikkerhet - Chalak, Erlend, Luanh og Kiet utgjør skolens IKT gruppe som arbeider 
med app’er og læringsbrett. Læringsbrettet med innhold er skolens ansvar, Utdanningsetaten har ingen felles 
retningslinjer her. FAU ønsker å løfte skolens IKT-strategi til driftsstyret – når skolen har innført læringsbrett 
på alle trinn og skal være en «digital» skole vil skolen trenger mer IKT-kompetanse, både faglig og 
sikkerhetsmessig. Det er viktig med en langtidsrettet strategi for bruk og utvikling av læringsbrett. Kenneth 
Wang Pedersen, Stine Kielland, Eirik Dahl Viggen melder seg til å sitte i en slik gruppe. FAU foreslår også at 
andre foreldre kan melde seg eks via questback.   
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Skolemiljøutvalget (SMU) – sist møte var 27. januar. Det er ikke sendt ut referat fra møtet. Marit var på 
møtet og etterspør referatet. Oversender til Meyla for distribusjon i FAU. Diskusjon om hvordan fungerer 
SMU – hvordan kan vi få elevrådets synspunkt frem? Neste SMU-møte er planlagt i juni. Dersom det blir en 
gradvis åpning av skolen, ønsker FAU at det blir satt opp et SMU-møte tidligere, evt samtidig med ekstra 
Driftsstyremøte.  
 
Kriterier for å dele inn kontaktgrupper ved skolestart 1. klasse 
Det ble reist spørsmål om hvordan kriteriene som blir benyttet for å dele inn kontaktgruppene ved skolestart 
fungerer. FAU ber om at dette tas opp i Driftsstyret 
 
Kommunikasjon fra skolen – FAU ber om at kommunikasjonen gjennom Skolemelding i hovedsak følger 
skoleuka.  
 
FAU sin Facebook-side – FAU har forsøkt å være mer aktiv i det siste, tar gjerne imot innspill til tema og 
hvordan FAU på Facebook oppleves. Kanskje kan skolen også selv være mer aktiv i sosiale medier, se hen til 
hvordan Apalløkka skole benytter dette i sin omdømmebygging.  
 
Neste FAU-møte er 4. mai 

 
Referent: Anne Marthe Ringerud 


