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REFERAT FRA FAU-MØTE 7.oktober 2019 

 
Tilstede:   

1.trinn:  Kenneth Wang Pedersen (1.3) 

Anne Marthe Ringerud (1.2) (sekretær) 

2.trinn:   

Amal Salhi (2.3) 

3.trinn Kjetil Jørve (3.2) 

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 Sylvestog Enerly (leder) 
 

Fra driftsstyret Trine Høie (deler av møtet) 
Fra ledelsen Trinh Than – leder for AKS (første del) 

Fraværende:   
4. trinn Nicoline Grüner (4.2) 

Inga Lund Bjørnsen (4.4) 

2.trinn Hazar Haugen (2.2) (SMU) 

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 - Informasjon fra AKS v/ AKS-leder 

• Pr i dag 309 elever på AKS 

• Brukerundersøkelse 

• Fokusområder – handlingsplan 

• Organisering og struktur 

o Bemanning – rekruttering (hovedsatsninger) – bemanningsnorm 

▪ Midler til kjøp av eksterne tjenester eks svømming 

o Utvikling og fokusområder 

• Hovedsatsninger 

o Fysisk aktivitet 

▪ Idrettspedagog 

▪ Ulike kurs 

o Mat 

▪ Mat og kunnskap 

o Læringsstøttende aktiviteter 
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▪ LSA/ML-team 

▪ Leksetid 

o Praktisk-estetisk 

▪ Nye medarbeidere med særlig kompetanse 

▪ Ulike kurs 

• Profesjonelt fellesskap 

• Aktivitetsplan 

• Informasjon på hjemmesiden – innspill mottas til forbedringer 

Del 2, kl. 19.45 - 21.00 
1. SMU 

• kort info fra første møte: Det er avholdt et møte, referat mangler foreløpig. SMU består av 

representanter fra Elevrådet, FAU, ledelsen og politisk.  

2. Info etter KFU-møte på Tveita skole. 

• Erfaringer fra Tveita skole: ett felles stormøte på høsten for alle trinnkontakter og alle lærerne 

• Foredrag AKS-mat Geitmyra – Geitmyra prosjekt 

• Samarbeid med Rødtvet skoles FAU 

• Neste møte i skolegruppe D er på Rødtvet skole 28. november kl 18-20:30 

3. Barnas Bed ved Ammerud skole 

• Bymiljøetaten har bevilget penger og starter arbeidet, står for drift og vedlikehold i samarbeid 

med skolen 

• Hagen er åpen for alle (krav fra Bymiljøetaten) 

• FAU har bevilget penger til plantegning for hagen 

• Planer om skolehage på takterrassen 

• Hvordan kan vi hindre hærverk – få eierskap til hagen og innretningene ved å involvere 6.og 7. 

trinn 

• Innspill: informasjonstavler som informerer om hva Barnas Bed er 

4. Seminar om overgangen fra barnehage til skole 24.september- evaluering. 

• Få fremmøtte 

• Kanskje mest rettet til lærerne, verktøy for å ivareta alle slags barn 

• elevsynet - synet på hva et barn er, er forskjellig fra barnehage til skole. 

• Lærerne fra 1. og 2. trinn var ikke tilstede, men 3. klasselærerne var obligatorisk tilstede 

• Noe sen og mangelfull informasjon i forkant innad på skolen og utad til foreldre/andre 

5. Info fra Driftsstyret v/Trine Høie og valg av representanter og vara til Driftsstyret 

• Driftsstyret består av to lærerrepresentanter, to politiskvalgte representanter, to FAU-

medlemmer. FAU har hatt Leder- og nestledervervet de siste årene.  

o Rektor er sekretær – uten stemmerett. Rektor kaller inn til møter og lager sakspapirer, 

senest en uke før 

• Driftsstyret er øverste organ – vedtar budsjett og strategisk plan 

o 6-7 årlige møter. Det har vært noen flere møter, på grunn av sene sakspapirer. Følger 

opp og ber skolen svare på hvordan skolen følger opp budsjett – både overforbruk og 

underforbruk.  

o I fjor var det noe mindreforbruk – pengene er besluttet brukt til skolekjøkkenet.  

o Driftsstyret har drøftet ombygging av baser med små rom – ingen vedtak, ble vurdert å 

være for dyrt til skolens driftsbudsjett, må evt tas opp på nytt og evt med Skolebygg 

o Strategisk plan: Plan for trygt og godt skolemiljø, digitalt skolemiljø, læringsplan, 

Folkehelseprosjektet, Arbeidsmiljø, kommunikasjon, trivsel, utvikling av AKS-tilbudet.  
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• Viktig med god kontakt mellom SMU og Driftsstyret (Driftsstyret har mulighet til å følge 

opp/vedta viktige saker i SMU) 

• Enkeltsaker tar driftsstyret i liten grad stilling til, men følger opp trender  

• FAU-representanter velges for to år i Driftsstyret – nå er to representanter og en vara på valg 

• Valgresultat: 

o Faste representanter:  Kjetil Jørve (3. trinn) og Amal Salhi (2. trinn).  

o Vara: Heidi Robertsson gjenvelges? (ikke tilstede på møtet)? Evt en fra SMU (Marit og 

Hazar, ikke tilstede på møtet). Leder tar kontakt med Heidi, samt Marit og Hazar ang 

varavervet. 

6. Ammerud på tur - kommunikasjon og navneendring 

• Navnet beholdes pga godt innarbeidet – men det differensieres slik at hovedsaklig 

foreldreinnbetaling knyttes til dette. Sendes ut i.l.a oktober. Skolemelding med påminnelse 

etter en måned.  

• Overskudd fra 17. mai og Julemessa kan også brukes til tiltak som FAU tar stilling til koblet til 

å bedre skolemiljø. 

7. Halloween - oppfordring fra FAU 

• FAU ber skolen om å sende ut oppfordring til å inkludere/invitere alle barn til arrangement 

slik som i 2018. 

• Leder sender ut forslag til skriv – kom med innspill raskt 

8. Informasjon fra FAU, Facebook side, web og skolemelding. 

• Hvordan informere foreldrene om FAU sitt arbeid?  

o Skolemelding etter hvert FAU-møte 

o Informere om Facebooksiden til FAU – via alle trinnkontakter. Stine tar ansvar for å 

legge ut julemessen, referat fra FAU og andre aktuelle saker på facebook siden. 

9. Eventuelt 

• AKS-kjøkken: Stor investering for å få kjøkkenet i stand 

o kan FAU søke om midler eksternt? Ulike fond/prosjektmidler 

• Styret i FAU er leder,nestleder, sekretær og kasserer (meldes til Brønnøysundregisteret) 

• FAU må få informasjon fra rektor om å spille inn på strategidokument– frist i januar 2020 

• 2. trinn ha fått skolemelding med påbud om å kun bruke nettbrettet til skolearbeid hjemme, 

det kommer felles retningslinjer til alle trinn. Dette er allerede tatt opp med rektor i forkant. 

• Tilgang på klasselister med kontaktinformasjon til elevenes foresatte er vanskelig pga nye 

regler for personvern – felles arbeid med Grorud og Romsås for å få til dette.  

• Drøfting om klassekasser 

 
Referent: Anne Marthe Ringerud 


