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REFERAT FRA FAU-MØTE 4. mai 2020 via Teams 

 
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) 

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 

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

4. trinn Nicoline Grüner (4.2) 

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  
Etter at skolen har vært Covid19-stengt, åpnet skolen for 1.-4. trinn fra 27. april. Rektor redegjorde for status 
både på skole og AKS. Oppstarten har gått bra, noen justeringer er gjort underveis. Spesielt god erfaring med 
å være to faste voksenressurser på en mindre gruppe barn. Bra oppmøte på alle trinn så langt, noen få har 
valgt hjemmeundervisning uten legeerklæring. Innspill på informasjon som kan sendes ut.  
 
5.-7. trinn har fremdeles hjemmeskole, rektor redegjorde for status. 
 
Følgende ble også belyst:  

• spesialundervisningen i tiden med endringer på skolen og hjemmeskole.  

• kartleggingsprøver på 1.-4. trinn som kommer denne våren. 

• Utviklingssamtaler i løpet av mai, med særlig vekt på det sosiale. 1.-4. trinn skal ha utviklingssamtaler 

med sine nåværende (i noen tilfeller nye) kontaktlærere. 

• 5. trinn skulle hatt foreldresamtale i vår, særlig tema leirskolen. Møtet gjennomføres digitalt.   

• 17. mai: Noen justeringer på tid for flaggheising og taler sammenlignet med standardprogrammet. 

• Førskoledag: Skolen arbeider med hvordan de kan gjennomføre 

• Avslutning på skolegangen på Ammerud skole for 7. trinn 

• Lærerkabalen for skoleåret 2020/2021 ventes å være klar i slutten av mai. 
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Del 2, kl. 19.45-21.10 
1. Info fra samarbeidsmøte med ledelsen 

• Skolehage: Anslag for kostnad til anleggsarbeid) er om lag 1 million NOK – dvs betydelig høyere enn 

antatt. Venter på endelig tilbud før neste trekk og økonomi bestemmes. Plantekasser løftes på plass 

og beplantes nå før sommeren 

• Fjernvarmesystem skal oppgraderes, det betyr at skolegården skal få graving i sommer 

• Skolekjøkken. Endelig budsjett denne uken, det har tilkommet økte utgifter til ventilasjon, fremdeles 

OK.  

• 17. maikomiteen: innspill om å benytte Grow Medialab (Ammerudklubben) for streaming på 17.  mai. 

• Innspill om å merke opp til lek i skolegården – for midlertidig oppgradering nå når skolegården og alle 

gruppene er inndelt/adskilt i soner 

2. Gjennomgang og diskusjon om punkter fra Driftsstyremøte 30.4.2020 

• Skolens mindreforbruk vil ha særlig fokus på møtet i juni – FAU forbereder seg.  

• Midlertidig, umiddelbar oppgradering av skolegård m.m – innkjøp av utstyr og leker.  

• Skolehagen – skolen bør ha øremerkede timer/ressurser for å sikre fremdrift og drift i 5 år 

(forpliktelser følger med mottatte midler). 

• Lærerressurser fremover – det er ansatt noen lærere, men det er varslet at noen slutter, slik at det 

trengs stadig påfyll av nye ansettelser. Innspill om omdømmebygging/rekrutteringsvideo. 

• Driftsstyret vedtok å bevilge 20 000 til Ammerud skoles musikkorps pga bortfall av inntekter. 

• Elever med særskilt behov – hvordan er disse fulgt opp under Covid19-skolestenging – opprettet 

omsorgstelefon (få samtaler) og oppsøkende virksomhet 

• Driftsstyret bestilte en grundig evaluering av innføring av læringsbrett.  

• Arbeidsgruppe Digital læring og sikkerhet – strategi for hardware (tastatur og penner) og digitale 

læringsverktøy for å gjøre digital læring bedre. 

• Inntak og fordeling av skolestartere høsten 2020 – gjennomgang av kriterier for klasseinndeling 

 
3. 17. mai – gjennomføring ved Ammerud skole og opplegg for elevene 
Punktet var allerede dekket gjennom de tidligere punktene 
 
4. FAU årshjul gjennomgang 
Forslag var sendt ut på forhånd og ble gjennomgått i møtet med kommentarer underveis.  
Innspill til overlappende møter/deltagelse, eksempelvis i Driftsstyremøtet, Juleball osv. slik at nyttig og viktig 
informasjon/dokumenter blir med videre. Allerede gode rutiner for dette i 17.maikomite.  
FAU ønsker å invitere de nyvalgte FAU-representantene til siste møte før sommeren.  
 
5. Eventuelt 
Innspill til ny opplæringslov med tanke på foreslåtte endringer for samarbeidsutvalg, elevråd, foreldreråd mv. 
(kapittel 19).  Frist for innspill via KFU er 15. mai, hovedfristen for innspill er 1. juli.  
 
Både pandemien, stengt skole og åpning av skolen påvirker barn ulikt, og noen kan trenge ekstra oppfølging. 
Mange barn opplever nye grupper og nye kontaktlærere. Noen ytterligere spørsmål som leder tar med seg i 
videre dialog med ledelsen.    
 
Neste møte er 8. juni 

 
Referent: Anne Marthe Ringerud 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-23/id2687171/

