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REFERAT FRA FAU-MØTE 4. november 2019 

 
Til stede:   

1.trinn:  Kenneth Wang Pedersen (1.3) 

 

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

Amal Salhi (2.3) 

3.trinn Kjetil Jørve (3.2) 

Eirik Dahl Viggen (3.4) 

4. trinn Nicoline Grüner (4.2) 

Inga Lund Bjørnsen (4.4) 

5.trinn  

Kristin Kverndokk (5.1) 

6. trinn Ketil Isaksen (6.1) (nestleder) 

 

7.trinn Meyla Sylvestog Enerly (leder) 
 

Fra ledelsen Lene Stømner, undervisningsinspektør 1.-3. 

trinn (første del) 

Fraværende:   
1. trinn Anne Marthe Ringerud  (4.2) 

5. trinn Stine Solbjør Kielland (5.3) 

6. trinn Sandra Vidal (6.1) 

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

 
Del 1, kl. 19.00 - 19.30: Møte med skolens ledelse – møte med Lene Stømner, 

undervisningsinspektør 1.-3. trinn  

• Nettfilter ble rullet ut på ipadene etter høstferien. Skolen er en av flere piloter som tester ut 

dette et års tid med tanke på bruk i hele Oslo. 

• Retningslinjer for bruk av ipad/læringsbrett er under utarbeidelse. Lærerne jobber med et 

utkast som sendes til diskusjon i FAU i november.  

• Tv i matpausen. Bruken varierer mellom plassene, men ligger på 2 ganger i uka i snitt. 

Innslagene er på maks 7 minutter, fulgt av lærerstyrt diskusjon. Lærerne spiser sammen med 

klassen 4 ganger i uka. 

• Aktivitetspause er tatt i bruk som tiltak for å redusere inaktivitet, som er målt mest blant 

jentene. Det er en inne- eller uteaktivitet i 10-tiden. 
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Del 2, kl. 19.30 - 21.00 

 
1. Gjennomgang av regnskap FAU 

• FAU vil utarbeide en plan for bruk av egenkapital. Flere ideer ble diskutert, blant 

annet investeringer i skolens uteområder, ev. til fotballbane, klatrestativer mm. Det 

krever i så fall en helhetlig planlegging med Utdanningsbygg.  

 

2. Skolekjøkken status og forslag om nærmiljøanlegg 

• Fettutskiller mangler fortsatt, det har satt skolekjøkkenet på vent. Skolen venter svar 

fra Anlegg om pris og omfang på arbeidene. Et innspill fra FAU er å koble inn 

Geitmyra som har samarbeidsprosjekt med flere AKS i Oslo. FAU har mulighet til å 

bidra med midler til å løfte skolekjøkkenet. 

 

3. 17. mai arrangementet – aktiviteter og priser 

• FAU oppfatter prisene ved forrige 17. mai-arrangement som i overkant høye, 

eksempelvis 50 kroner for korte turer på hest. Prisnivået på kaker, pølser og drikke kan 

virke ekskluderende. Fo å skape en inkluderende feiring, vil vi spille inn til 17. 

maikomiteen ideer om gratis aktiviteter, som sekkeløp og potetløp. FAU har også 

mulighet til å leie inn et hoppeslott til gratis benyttelse for barna og i enighet med 

komiteen. Andre innspill er å invitere inn klatreparken ved Bånkall, samt alternative 

muligheter med Nordtvet gård. Vi sjekker gjeldende priser. Representanter derfra 

inviteres inn på neste FAU-møte i desember. 

  

4. Strategisk plan for 2019 og innspill for strategisk plan 2020 

• FAUs innspill til driftstyrets arbeid med strategisk plan omfatter: 

i. Se på fordelingen av klasserom v. åpne landskap slik at alle gruppene sikres 

arbeidsro og god luftkvalitet. 

ii. Barnas bed bør inn som et satsningsområde 

iii. AKS bør tydeligere inn i strategisk plan. Herunder: Hva skjer med 

læringsstøttede aktiviteter i AKS? Hvordan organiseres tiden, skjer det fortsatt 

i stasjoner med tidsbegrensning og fungerer det godt? FAU vil be AKS-leder 

og AKS-baselederne om et møte og drøfte dette. 

iv. Ammerudhjemmet bør involveres og inn i planen, eksempelvis 6.-klasses 

bokprosjekt. 

v. Oppgradering av utearealet bør inn. 

 

5. Barnas Bed ved Ammerud skole; status 

• Trærne er plantet og alle klassene er informert. FAU har investert i form av 

arkitekttegningene til bedet. Grunnet forsøk på beskadigelse av trærne, er det viktig å 

få opp et skilt som presenterer Barnas bed. Vi undersøker med Bymiljøetaten. 

 

 

6. Eventuelt 
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• Timen «Livet» ble innført i høst. Enkelte deler av innholdet har skapt reaksjoner blant 

flere elever og foresatte, med bekymring om at det åpnes for brudd på fortrolighet og 

sosial dynamikk som er vanskelig å håndtere i klasserommet. FAU vil ta opp 

gjennomføring av Timen livet i neste samarbeidsmøte.  

• Glemmekurven i 1. etasje er stadig overfylt, trolig fordi navnelapper mangler på 

garderobeplassene. 

• Du store verden-arrangementet 14. november, trinnkontaktene setter inn et støt for å 

finne vakter. 

• Matpausen mellom skoletid og AKS-tiden blir for knapp, spesielt for de minste. Dette 

tas i møtet med AKS (se 4 iii.) 

• Fotograferingen kunne fungert mer optimalt hvis det ble varslet tydeligere på forhånd 

om at søsken skulle fotograferes sammen. 

 
Referent: Eirik Dahl Viggen  


