
FAU-møte 12.6.17 
Tilstede: Astrid Wergeland Biem, Pia Lang-Holmen (referent), Helle Langaas Lageng, Roger 
Haugli, Inga Lund, Magny Frøystein og Reidun Ravem fra korpset, Thomas Hansen og Hilde 
Solbjør fra skolen 
 
Det ble i forkant av møtet sendt ut innkalling med ønske om at så mange representanter 
som mulig stilte, slik at FAU var beslutningsdyktig i henhold til vedtektene. Til sammen 5 
representanter stilte, 3 hadde på forhånd meldt at de ble forhindret, 6 representanter 
meldte ikke inn frafall. De som var tilstede tok likevel beslutninger der det var behov.  
 
1. Informasjon fra skolen. Thomas Hansen og Hilde Solbjør stilte fra ledelsen. 
Skolemiljø ved Hilde Solbjør: 

- FAU fikk tilgang til resultater fra trivsels-/Olweus-undersøkelsene per trinn. Det 
måtte avklares med ledelsen om disse resultatene kunne distribueres til alle 
foreldrene. 

- Resultatet totalt sett viser at 7 % av elevene 4.-7. Trinn opplever at de blir utsatt for 
mobbing flere enn 1 gang per måned. Dette er en nedgang på 0,7% – resultatene går 
nedover, men skolen befinner seg likevel over terskelen for spesiell oppfølging 

- Det ble avholdt møte i Skolemiljø-utvalget – presentasjonen og referatene fra disse 
møtene ligger på skolens hjemmesider: https://ammerud.osloskolen.no/om-
skolen/rad-og-utvalg/skolemiljoutvalget-smu/  

- Trivselsundersøkelsen på 1.-3. Er ikke anonym – her kan man følge opp hver enkelt 
elev noe nærmere 

- En liten prosent opplever digital mobbing, men dette er lavere enn skolen hadde 
forventet 

- Hilde informerte om at hun skal ikke fortsette på Ammerud – skal begynne på 
Haugenstua som sosiallærer. Elevene har ikke fått info ennå. Skolen leter etter 
erstatter for Hilde. 

Informasjon fra skolen ved Thomas Hansen: 
- Thomas ønsket å vise frem statistikk knyttet til resultater på tiltak skolen har satt inn 

for å forbedre elevenes faglige resultater. Dessverre virket ikke monitoren. Thomas 
sender presentasjon til FAU. 

- Prøvene viser veldig gode resultater for matte – antallet elever som ligger over 
grenseverdiene har falt – også fra 1. trinn til 2. trinn.  

o Årsak: Jobber med analysekompetansen for hvert enkelt fag og stort fokus på 
fag i lærermiljøet, på møter osv 

- Overgangsprøver blir gjennomført på 4. Trinn og 7. trinn – først i januar, der fjorårets 
prøve testes, og deretter gjennomføres den ordinære prøven i juni.  

- Thomas påpekte at det kan oppleves som en brutal prøveform (60-90 min i strekk, 
tar på egenhånd) for de elevene som kommer fra 3. Trinn.  

- Skolen er fornøyd med at de tiltakene de setter inn – de ser at det hjelper 
- Nasjonale prøver (5. trinn): 50 skalapoeng som mål: Ammerud lå på 49, 49 og 48 – 

ser utfordringer i å bruke laptop – de fleste elevene er gode på nettbrett, men ikke 
på laptop. Skolen jobber sammen med Rødtvet og Nordtvet om hvordan finne de 
gode oppgavene som kan funke digitalt 

https://ammerud.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/skolemiljoutvalget-smu/
https://ammerud.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/skolemiljoutvalget-smu/


- Skolen kan tilrettelegge prøveformen, slik at alle elevene skal kunne gjennomføre på 
en ”komfortabel” måte i en trygg setting, men kan ikke tilpasse prøvene i og med at 
de er digitale. 

 
Pia minner skolen om at FAU må få navn på nye trinnkontakter/FAU-medlemmer innen 22. 
Juni. Thomas følger opp. 
 
Info om lærerkabalen sendes ut i 13.6.17, sendes også ut SMS til alle foreldrene. Det ble 
påpekt at mange lærere allerede har informert elevene, og at foreldrene bør få beskjed før 
eller samtidig med elevene, slik at de har mulighet til å snakke med sine barn om dette. Det 
ble også påpekt fra FAU at det er uheldig at enkelte grupper nå skifter lærer for 4. gang, 
mens andre beholder en lærer gjennom 4 år, og særlig med tanke på omorganiseringen som 
fant sted i fjor, der svært mange elever fikk ny lærer. Effekten kan være negativ for elevenes 
læringssituasjon. 
 
Thomas minner Kiet på å kalle inn FAU og korspet til møte før sommeren – selv om det er 
knapp tid før ferien.  
 
2: 17. mai – diskusjon om fremtidig situasjon, tatt i betraktning endrede forutsetninger der 
skolen muligens ikke har økonomi til å betale for busser til byen. 
 

- Spm til skolen:  
o Hva tenker de om 17. Mai og tog i byen? 
o Hvor mye kan skolen bidra med av penger? 

 
Det var på forhånd sendt ut agenda og diskusjonspunkter, og FAU diskuterte seg frem til 
følgende: 
 

1. Det nedsettes en arbeidsgruppe:  
a. Sammensetning: 3 representanter fra FAU/17. maikomiteen/FAU-rep fra 

neste års 4. trinn, 3 representanter fra korpset og 1 fra skolen (Kiet bes 
utnevne en person som kan uttale seg) 

b. Mandat: 
o Avklare spørsmål 

▪ Lage en visjon for 17. mai-arrangementet ved Ammerud skole - 
begrunnelser for hvorfor man skal gjøre det ene eller det andre 

• Tradisjon 

• Lokalt engasjement 

• Kultur... 
▪ Dersom man ønsker å gå i byen, kan man tenkte seg alternative måter 

å komme seg til byen? Hva er fordeler og ulemper? 

• Skal man ta t-banen felles? Kan FAU tilby foreldre-vakter på 
banen? 

• Skal foreldre selv levere i byen – hvor sannsynlig er det at 
foreldrene vil gjøre dette? 

▪ Undersøke hva de andre skolene i nærheten gjør - skal man foreslå et 
samarbeid? 



▪ Har FAU, korpset, skolen ulike ønsker og behov for 17. mai? Alle parter 
opplever at det er viktig å bli enige. 

▪ Budsjett:  

• Hva koster det med busser eller andre alternativer? 

• skal FAU bruke alle pengene vi fårpå busser til byen?  

• Hvordan skal kostnadene fordeles? 

• Undersøke alternative måter å skaffe penger til 17. Mai 
(Frivillighetsmidler fra Bydelen, Grorudalssatsingen osv) 

o Lage 2 forslag som FAU/korpset/skolen innen 10. September. Forslaget 
sendes alle parter på e-post.  

o FAU-representantene kan, hvis de vil, innhente synspunkter fra de andre 
trinnkontaktene. 

 
Beslutning fattes på FAU-møte 25. september. 

 
FAU må bli enige om hvem som skal sitte for dem: Roger tar ansvar for å innhente 
representanter fra FAU. 

 
2. Modell for arrangering av 17. mai: Det ble på forhånd sendt to forslag til FAU. Alle 

tilstedeværende FAU-medlemmer var enige om at Modell to, der ansvaret fordeles 
likt mellom 4. trinn, 5. Trinn og korpset var det mest hensiktsmessige, og der 17. Mai-
komiteen består av minst 3 representanter fra begge trinn som forplikter seg i 2 år av 
gangen. Pia redigerer dokumentet tilsvarende og sender ut til alle FAU-medlemmer 
og korpset.  
 
FAU-representantene fra 4. trinn er ansvarlig for å finne foreldre til 17. mai-komiteen 
– dette trenger ikke å være FAU-representantene selv. 

 
3 og 4: Organisering av FAU til neste år og hva skal til for å holde på engasjementet hos 
FAU-medlemmene. 
 
På forhånd ble det i agendaen foreslått følgende:  

a. å etablere et FAU-styre bestående av 4 personer (leder, nestleder, sekretær og en 
person til) 

b. at minst en av foreldrerepresentantene i SMU kommer fra FAU 
c. at det nedsettes en valgkomite bestående av to personer som over sommeren jobber 

med å sondere hvem som er interessert i disse posisjonene 
 
Dette ble vedtatt i FAU, og FAU vil be to representanter utgjøre en valgkomite. 
 
Forøvrig gikk disse to punktene over i hverandre under møtet. Det oppleves at det har vært 
et dalende engasjement for FAU utover året/siden jul, og også blant foreldrene. Derfor gikk 
hoveddelen av diskusjonen inn på dette temaet: Hva skal til for å holde på engasjementet? 
Følgende forslag kom frem 

- Lage enkel veiledning og beskrivelse på nettsidene av hva FAU er og kan hjelpe til 
med, hva en trinnkontakt skal gjøre osv. 



- Folk må ha en grunn for å komme på FAU-møter: det ble diskutert å delegere 
oppgaver og ansvar tydeligere og følge opp konkrete saker slik at man oppnår noe 

- Det er også behov for å diskutere hva FAU faktisk skal oppnå og jobbe med 
- Lage et årshjul slik at det er enkelt å følge hva FAU skal gjøre i løpet av året. 
- Lage en mal for referat med konkrete punkter til oppfølging med navn 
- Det kan virke skummelt å melde seg som trinnkontakt:  

o kanskje kan man fordele rollene annerledes mellom trinnkontaktene, slik at 
alle har et ansvar for spesifikke arrangementer osv. 

o At trinnkontaktene møtes jevnlig bidrar til bedre samhold og bedre skole-
hjem-samarbeid og større engasjement hos trinnkontaktene. 

o Lage en veileder og eventuelt la noen FAU-representanter være faddere for 1. 
Trinns-trinnkontakter – det kan være vanskelig å vite hva en trinnkontakt skal 
gjøre 

- Skolere FAU: KFU har kurs for nye FAU-representanter 18.10.17 
 
Som et resultat av diskusjonen er en lukket FB-gruppe opprettet for FAU-representanter, og 
en FAU-side laget for å følge med på FAUs arbeid gjennom året. 
 
Oppfølging:  
Alle FAU-representantene inviteres inn i den lukkede gruppen 
Astrid/Pia skriver litt om hva de ulike vervene vil være – dette publiseres på den lukkede 
gruppen og gis til valgkomiteen 
FAU lager en oversikt over saker som bør følges opp til høsten. 
 
 
 
Det er bestemt følgende møtedatoer for høsten. De resterende datoene settes på første 
FAU-møte: 
4. september 
25. september: for å fatte en beslutning rundt 17. Mai, og pga høstferien 


