
Referat FAU-møte 25. September 2017 
Tid: 1900-2100 
Sted: Lærerrommet i 3. Etasje 
 
Tilstede: Pia Lang-Holmen (referent), Vibeke (5. trinn), Kristin Kverndokk (3. trinn), Kajsa 
Wiull-Gundersen (1. trinn), Ketil Isaksen (4. trinn), Erik Morset (6. trinn), Malou Clemmensen 
(6. trinn), Marko Kovacevic (1. trinn), Ingunn Kiihl (7. trinn), Astrid W. Biem (Driftsstyret, 7. 
Trinn) 
Fravær: Kaltun Abdi Hassan (7. Trinn), Inga Lund (2. Trinn), Randolf Arnesen (2. Trinn) 
 

1. Informasjon fra skolen (30 min) 
- Skolen har besatt AKS-lederstillingen. Krister Sundby tiltrer 1.1.18. Stillingen som 

inspektør for 4.-5 blir utlyst 
- Ammerud 50 år i år – jubileumsuke i november med åpen kveld for alle foreldrene og 

barna 16.11.17. Hvert trinn får sin epoke som de skal presentere.  
Kommer med forespørsel til FAU om det er OK å engasjere foreldrene til å lage mat 
osv. 

- Digitalisering: fungerer det å få meldinger om påmelding til foreldremøte på SMS?  
o Ja, flere kommer og melder seg på 
o Fra FAU: en god ide med påminnelse og at meldingene blir sendt på 

kveld/ettermiddag når man er hjemme fra jobb og har tid til å følge opp 
- Mestringsgrupper: mange foreldre ønsker mer enn det skolen har gitt tilbud om til nå 

o Ønsker å kjøre mestringsgrupper fra 4.-7. Trinn – særlig i regning. 
Utfordringen med mye bruk av mestringsgrupper er at kontaktlærere kan 
miste kontakt med elevene 

o Spm fra FAU: dyregruppene på 1.-3. – er dette mestringsgrupper? Ja, men 
kalles ikke mestringsgrupper 

o Innspill fra FAU: Ønsker at lærerne kommuniserer bedre om hvilket nivå 
elevene skal legge seg på når det er gitt differensierte lekser (Step 1 og 2 osv) 

- 6. Trinn får skryt for turen til Dombås 
- FAU ber skolen kalle inn til SMU-møte  

 
2. 17. mai-arrangementet 2018 og fremover  

• Vedtak om arrangement av 17. Mai. De to forslagene ble diskutert grundig, og 
det ble vedtatt at 17. Mai i fremtiden vil arrangeres av 4. Og 5. Trinn i 
samarbeid, med følgende modell:  

• Det innføres leder og nestleder i komiteen med leder fra 4. Trinn, 
nestleder fra 5. Trinn. Leder binder seg for to år. 

• 2-4 personer fra fjorårets komité (4. Trinn) følger med videre til 
neste års komité (5. Trinn) 

• 2-4 personer fra 4. Trinn sitter i 17. Mai-komitéen. 

• Ansvar og oppgaver fordeles likt mellom de to trinnene 

• Alle trinnkontakter i de to trinnene blir ilagt oppgaver 

• Foreldre fra begge trinn blir ilagt vakter. 

• Det ble vedtatt at FAU ønsker at elevene skal delta i tog i byen hvert år. 1. 
Trinn spilte inn at de ønsker å gå hvert andre år, men det var flertall under 



FAU-møtet for å gå hvert år. FAU vedtok også at de er enige i at fordeling av 
kostnadene til buss til byen deles likt mellom skolen, korpset og FAU  
 

3. Kort orientering om samarbeidsmøte med skolen 13.9 
- Ipad på AKS: Skolen ga innspill på at årsaken til at det har vært tillatt at elevene tar 

med seg Ipad på AKS er for å gi litt ”ferie” til de elevene som er på AKS svært mye. I 
FAU-møte ble dette diskutert, og det kom opp en rekke innspill: noen blir bare 
stående og passivisert, noen har lyst til å leke med de som spiller, men de har bare 
lyst til å spille. Det ble stilt spørsmål om AKS har kontroll med hvilke apper som 
brukes, hva som ses på? Har de tilgang på Internett? 
Oppfølging: Det gis tilbakemelding til skolen. I mellomtiden (etter FAU-møtet) har 
AKS sendt ut en spørreundersøkelse blant foreldrene, og FAU-representantene på 1.-
4. Trinn har valgt å sende en skriftlig tilbakemelding på denne til AKS, da den 
opplevdes som mangelfull for veldig mange foreldre. 

- Gym, dusjing: voksne med inn i garderoben - det skjer ting i garderoben, så man bør 
sørge for at det er voksne med inn.  
Oppfølging: Vi ber om tilbakemelding fra skolen om dette i neste FAU-møte, og tar 
det inn som endel av Folkehelse-arbeidet til FAU. 

- Gym hver 2. Uke: Gymlæreren har bestemt at det skal være hver 2. uke for å få mer 
ut av gymtimene. Dette gir også rom for å skifte/dusje. 3. Trinn har bedt om at 
elevene skal skifte, og har fått dette innført, og på 6. Trinn var det også slik i fjor. 
Oppfølging: FAU vil be skolen om tilbakemelding på vurderingene og tar dette inn i 
Folkehelse-arbeidet til FAU. Har vært slik tidligere på 6. Trinn. På 3. Trinn skifter de 
nå.  
 

4. Valg av styre og organisering av FAU 
1) Pia og Astrid redegjorde for bakgrunnen for at det er foreslått en ny organisering av 
FAU. Dette handler om at det er en stor fordel å få fordelt oppgaver og ansvar på flere 
personer, og at det er fordel å organisere FAU slik at man kan oppnå mer, engasjere 
medlemmene bedre og jobbe mer effektivt mellom møtene.  
Følgende personer ble valgt inn i styret: Pia Lang-Holmen (leder), Ketil Isaksen 
(nestleder) fram til nyttår (Karianne Wiger Gammelsrud etter nyttår), Kristin Kverndokk 
(sekretær) og Vibeke Sowa (styremedlem). Leder innkaller til styremøter ved behov. 
2) Organisering av FAU i 2017-2018/ Fordeling av ansvar mellom FAU-medlemmene 
(nærmere beskrivelse av temaene vil bli lagt ut på FAU-sidene etterhvert) 

o Skolemiljø – Vibeke Sowa og Kajsa Wiull-Gundersen, inkludert som 
medlemmer av Skolemiljøutvalget (SMU) 

o Folkehelse – Kristin Kverndokk, Ketil Isaksen, Malou Clemmensen 
o Arrangement + foreldresamarbeid: Malou Clemmensen, Kaltun Abdi Hassan/ 

Ingunn Kihl 
o Trygg skolevei:  

5. Datoer for FAU-møter resten av året blir: 30. Okt, 4. Des, 8. Jan, 5. Feb, 5. Mars, 9. 
April, 30. April (?), 4. Juni. Tidspunkt endres til 19-21 

6. Eventuelt 
- Astrid ønsket å informere om diskusjoner i Driftsstyret. Det foreslås at dette blir fast 

punkt på FAU-møtene. Astrid informerte om Strategisk plan som vedtas for hvert år 



(jan-des). Plan for 2018 skal vedtas 11. januar. Driftsstyret ønsker FAUs innspill innen 
12.10. Driftsstyret skal gi innspill til skolen i dette møtet.  
Oppfølging: Astrid sender ut de relevante punktene til FAU, styret kan ta en prat og 
sender ut et forslag til FAU, deretter gis det innspill til Astrid igjen. 

 
Generell oppfølging etter møtet: 
 

• Styret sender beskjed til skolen ang Ammerud på tur med påfølgende SMS + 
påminnelse. Ansvarlig: Pia 

• Styret sende beskjed til skolen om endringer i FAUs organisering mm. Ansvarlig: Pia 

• Styret: lage en liste over alle FAU-medlemmer med ansvarsområder og kontaktinfo. 
Ansvarlig: avgjøres i styret på første styremøte. 


