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Referat fra FAU-møte mandag  4. desember kl. 1900. 
Sted: Personalrommet (3.etg), Ammerud skole 
 
Tilstede:  
Pia Lang-Holmen, Inga Lund Bjørnsen, Vibeke Yusra Sowe, Ketil Isaksen, Roger Hauglid, 
Erik Morset, Ingun Kihl, Nicoline Grüner, Sivasakthy Kanagaratnam, Hassan Sharif Ali, 
Marko Kovacevic, Suhila Ahmadi, Kajsa Wiull-Gundersen, Kristin Kverndokk. 
Ikke tilstede: Thomas Berger, Malou Clemmensen 
Referent: Kristin Kverndokk, Oslo 18. desember 2017. 
 
-------- 
 
Agenda 
 
Innledning (kl. 19.00-19.10): Ranveig Kvello, Nathalie Desmot og Kiet Dang  
 
Elevrådet (kl. 19.10-19.45): 
Atilia Chorpa-Sisti, Susanne Svendsbøe-Larsen og Eirik Ahdell (kontaktlærer for 
Elevrådet) 
 
Informasjon ved rektor Kiet Dang (kl. 19.45-20.15) 
 
 
--------- 
 
1900-1910: Innledning til møtet: 
 
Sosiallærerne Ranveig Kvello og Nathalie Desmot ber om å få innlede FAU-møtet.  
De gir informasjon om forebyggingsprogrammet ”Kjærlighet og Grenser” som skolen vil 
starte opp på 7. trinn fra januar  2018. Dette er et skoledrevet familieprogram om 
grensesetting  
http://www.blakors.no/ressursbanken/kjaerlighet-og-grenser/ 
 
”Kjærlighet og Grenser” er et internasjonalt undervisningsopplegg som er tilrettelagt for 
norske forhold. Programmet ligger under Blå Kors og er støttet av Helsedirektoratet. 
Temaer som skal tas opp  i programmet er stressmestring, alkohol, sosiale medier, 
dataspill, vennepress og kommunikasjon i familien.  
 
Det vil settes av åtte kvelder for elever og foreldre på 7. trinn med to veiledere fra Blå 
Kors. Programmet vil implementeres i skolens årshjul fra neste år  
 
Rektor presiserer at skolen vil ha mer fokus på sosiale medier fra neste år. 
 
1910-1945: Møte med Elevrådet: 
FAU har invitert Elevrådet til møtet for å høre hva elevene på skolen er opptatt av.  
 
Elevrådet møter med representantene Atilia Chorpa-Sisti og Susanne Svendsbøe-Larsen 
sammen med lærer Eirik Ahdell (kontaktlærer for Elevrådet). 
 

http://www.blakors.no/ressursbanken/kjaerlighet-og-grenser/
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FAU-leder møtte hele Elevrådet tidligere samme dag for å forberede dette FAU-møtet. 
 
FAU: Hvilke temaer er Elevrådet spesielt opptatt av? 
 
Svar fra Susanne og Atilia:  

- Elevrådet er opptatt av hvordan eleven har det i storefri og timene, og generelt 
miljøet på skolen. 

- Vi tror mange har det fint på skolen, men vi ser at noen kan være litt alene.  Det 
er færre som går alene nå som vi har med trivselsledere i friminuttet. 

- Vi ønsker at foreldrene kan være mer aktive og spørre elevene hvordan 
skoledagen har gått. Vi vil de skal være spesifikke og spørre om noe spesielt har 
skjedd i friminuttet, timene eller på sosiale medier.  

- Det er viktig at foreldrene snakker med barna sine hvordan barna har det. 
- Vi ønsker at foreldrene setter seg ned med barna og viser hva som er rett og galt 

på sosiale medier, og at de spør hvem barna pleier å prate med på sosiale medier, 
som for eksempel Instagram.  
 

FAU:  Vil dere elever vise oss foreldre hva dere gjør på sosiale medier? Synes dere det er 
vanskelig eller greit å vise det fram? 
 
Svar:  

- Det er greit å vise fram. Foreldrene kan lage en konto hvor de følger barna sine. 
Dette kan de gjøre uten å overvåke. 

- Det er en ganske stor gruppe på 6. trinn og 7. trinn som er på sosiale medier. 
Omtrent halvparten er på Instagram, en del har SnapChat (12 års grense) (FB 13 
år) 

- Eirik: Flere barn påpeker at mange foreldrene ikke er klar over at ting som har 
blitt sagt i sosiale meder, kan bli til konflikter på skolen. Elevene ønsker en 
samtale med foreldre og andre voksne rundt bruk av sosiale medier før det blir 
konfliktfylt og vanskelig. Barna ønsker at foreldrene skal ta initiativet til denne 
samtalen.  

- Viktig at det også settes av god tid på dette i skoletida. 
 
Forslag fra Elevrådet:  

- At det holdes en workshop i timene om nettvett, tilrettelagt de forskjellige 
trinnene/aldersgruppene.   

- At det arrangeres en kveld sammen med foreldre om nettvett hvor man inviterer 
folk som har dette som sitt arbeidsfelt til å snakke om utfordringer og råd knyttet 
til mobil, nett og sosiale medier. 

 
 
FAU: Språkbruk. Det brukes et hardt språk blant noen elever på skolen. Hva tenker 
elevene om dette? 
 
Svar: 

- Det kan brukes stygge ord mellom elever uten at det er stygt ment i 
utgangspunktet. Men dette kan føre til konflikter mellom elever.  
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- Det er fint at man sier i fra til voksne når konflikter grunnet språkbruk oppstår. 
Det er episoder hvor språkbruk er tatt opp i klassen. Elevene skjønner da at de 
sier har betydning for andre.  

- Eirik: mange opplever en annen språkbruk på skolen enn hjemme. Det er 
forskjeller også på sosiale medier. Å holde aldersgrensa på sosiale medier er 
vanskelig.  Derfor er det veldig viktig at man tar praten om sosiale medier 
hjemme. 

- Eirik: Skolen oppbevarer mobiltelefoner i skoletida, og skolen ser at stadig flere 
yngre elever får mobiltelefon. Det er mye mobilbruk på vei til og fra skolen, og 
her bør foreldrenes bevissthet komme inn. Dette er både elevene og skolen 
opptatt av. 

- Oppstår det konflikter mellom elever på skolen, er det bra at foreldrene raskt blir 
kontaktet av skolen. 

- Det er viktig at foreldrene lytter til hva barna forteller, og det skal være en 
naturlig ting å snakke om skolehverdagen hjemme. 
 

 
Diskusjon om hvordan unngå konflikter i friminuttene og skape gode relasjoner . 
 
Elevene ønsker at foreldre og elever har flere aktiviteter sammen! 
 
Forlag fra Elevrådet:  

- arrangere en åpen dag på skolen på kveldstid (for hvert trinn), med foreldre og 
elever sammen.  Her kan elevene få vist fram skolearbeid i de forskjellige fagene. 
Slik får foreldrene mer innblikk i hva elevene gjør på skolen.  

- Elevene og foreldrene kan ha aktiviteter sammen, evt. konkurrere med 
hverandre. 

- Et slikt møte kan ha utgangspunkt i en utfordring til foreldrene: Er du smartere 
enn trinnet? 

- arrangementet kan gjøres enkelt  (det trengs ikke stor organisering) 
- trinnkontaktene og elevrådsrepresentantene planlegger dette sammen 

 
 
Skolemiljøet:  
 
FAU: Hvordan oppleves det fysiske miljøet på skolen? 
Svar:  

- Elevrådet mener basketballbanen ikke blir brukt så mye til basket.   
- Mange barn ønsker seg håndballbane ute. 

 
FAU: Hvordan oppleves spisepausen? 
Svar: 

- det er forskjellige opplevelser av dette på trinnene og klassene.  
- Eirik: fra i høst skal alle trinnene ha 20 minutters spisepause 

 
Kommentar fra FAU: Det etterleves dessverre ikke alltid at barna får tid nok til å spise. 
 
Oppsummering av møte med Elevrådet: 
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Elevrådet er kreative og engasjerer seg i skolehverdagen sin. FAU vil gjerne møte 
Elevrådet fast to ganger i året. FAU og Elevrådet bør kunne jobbe sammen om ting som 
engasjerer elevene. FAU kan for eksempel hjelpe til med å formulere søknader om 
penger til å oppgradere uteområder osv. 
 
 
1945-2030: Elevrådet går. Informasjon fra skolen ved rektor, Kiet Dang 
 
1. Lærerkabal, orientering 
  
Rektor ønsker å snakke om lærerkabalen generelt. Han understreker at det er flere 
forhold som skal tas hensyn til når kabalen legges. Det er også en del interne prosesser 
rektor ikke ønsker å kommentere når det gjelder lærerkabalen.  
Skolen begynner å legge kabalen for neste skoleår i januar.  
 
Ledelsen tar hensyn til 

- de ansattes kompetanse 
- de ansattes ønsker og behov 
- teamsammensetning (ulike faglige og sosiale hensyn) 
- kontinuitet og stabilitet for elevgruppene. Kiet: Når vi endrer noe er det en grunn 

til det.  
- elevens behov. Kiet mener de fleste elever takler lærerbytte greit, men han er 

klar på at ofte bytte av lærer ikke er bra 
- uforutsette forhold 

 
Det er planlagt et eget møte med FAU-ledelsen om lærerkabalen 
(Kommentar i etterkant av møtet: møtet som var avtalt om dette 7. desember har blitt 
utsatt på ubestemt tid grunnet at FAU-leder trakk seg senere på dette FAU-møtet.)  
 
Kiet presiserer at det er rutiner for hvordan skolen orienterer foreldrene om lærerbytte. 
Han skal sjekke de gangene dette ikke har blitt gjort.  
 
FAU: Har skolen en hovedregel for når lærerbytte skal skje i løpet av hele skoleløpet? 
Kiet: Hvis alt fungerer optimalt, er hovedregelen at samme kontaktlærer beholdes i 1. - 
3. klasse, samt i 4. - 7. klasse. Det  kan også være unntak fra dette ved at klassen 
beholder læreren lenger enn 3. klasse. 
 
FAU: Hvilke tiltak gjøres hvis det kommer klager på en lærer? 
Kiet: Dette skal tas opp med nærmeste leder på trinnet som skal følge dette opp. Kiet 
etterspør om det gjøres. 
 
2. Ansatt per 01.01.18 
 
Ny undervisningsinspektør med ansvar for AKS - Christer Sundby. 
Ny sekretær - Hilde Løkken går over i ny jobb på ny skole. 
Ny kontaktlærer i 4.4 
 
 
3. Bursdagsfeiring 



 5 

Skolen oppfordre foreldre til å tenke felles rundt dette, og viser til skriv som ble sendt ut 
tidligere i høst (ligger på nettsiden). 
 
FAU: ønsker at skolen samarbeider med FAU om slike infoskriv før det leveres ut til 
elever/foresatte. Lurt at vi står samlet. 
Kiet: Skolen ønsker å ta sin del av ansvaret slik at skolen kan kunne bistå foreldre. 
 
4: Bruk/utlån av Gullkroken 
Utarbeides i løpet av våren. 
 
Skolen ønsker at Gullkroken skal kunne brukes av elever og foreldre på kveldstid til for 
eksempel klassetreff, spillkvelder, filmkveld, jul- og /eller sommeravslutning, 
bursdagsfeiringer osv.  
 
Tilgjengeligheten til skolens lokaler skal være rettet mot elever som går på Ammerud 
skole. Dette betyr at Gullkroken ikke kan benyttes til familiefester eller private 
arrangementer med venner og bekjente.  
 
Skolen er opptatt av lokalmiljøet og ønsker å  være med på å skape et godt miljø også 
utenfor skoletida. Samlinger og aktiviteter i Gullkroken på kveldstid kan bidra til dette. 
 
Et søknadskjema for leie av Gullkroken legges ut på nettsiden i etterkant av FAU-møtet. 
Dette leveres til kontoret eller sendes på e-post til kontoret eller rektor. Ta også kontakt 
med egen kontaktlærer for leie av Gullkroken. Det er visse regler man må forholde seg 
til, ellers er utlån basert på tillit til foreldrene.  
 
5. Satsing på IKT og Strategisk plan. 
 
Rektor informerer om at det skal opprettes en arbeidsgruppe i januar som skal jobbe 
med IKT-satsingen.   
 
Områder i IKT-satsingen som skal drøftes er 
IKT som: 

- pedagogisk verktøy for de ansatte 
- pedagogisk verktøy for elever til å jobbe med fag 
- digitale ferdigheter til å lære seg fag 
- digitale ferdigheter til å ferdes på internett, nettvett 
- kommunikasjonsverktøy 
- digitale læremidler, utstyr og lisenser 
- undervisning og støttesystem 

 
Hvordan jobbe med dette?  
Rektor legger vekt på at det skal være en grundig diskusjon om skolens IKT-satsing med 
lærerne. FAU skal være med i referansegruppen til arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen 
skal ha møte én gang i måneden. 
 
Rektor oppfordrer FAU til å komme med innspill til IKT i skolen. 
Hva ønsker FAU at IKT-arbeidsgruppen skal jobbe med? 
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FAU: Det er viktig at dette blir et reelt samarbeid om dette med FAU. 
 
6. Felles retningslinjer for fysisk aktivitet. 
 
Avkrysningsskjema for fysisk  aktivitet  og 5-om-dagen som ble sendt til alle trinn i 
november, blir noe debattert. Men da dette inkluderer Folkehelseprosjektet og er 
omfattende,  blir det ikke tid til en full gjennomgåelse av dette i denne omgang.  
FAU  vil diskutere dette nærmere på neste møte i januar, og deretter komme med en 
tilbakemelding på dette avkrysningsskjemaet og Folkehelseprosjektet. 
 
FAU: Kritiserer konkurranse-elementet. 
Kiet: Konkurranseaspektet har alltid vært en del av skolen.  
 
FAU: hvordan skal foreldre komme med tilbakemeldinger? 
Kiet: Ønsker direkte tilbakemeldinger fra foreldre. 
FAU: FAU skal være en kanal for å ta opp generelle  problemstillinger som gjelder flere. 
Kiet: Det er forskjell på problemstillinger, i mange tilfeller bør dette tas opp direkte med 
lærer. Noen saker bør gjennom FAU, mens andre trenger ikke kanaliseres gjennom FAU.  
Kiet ønsker at foreldrene også skal kunne ta direkte kontakt med rektor, inspektør . 
 
2015-2100: Rektor går. FAU-møte fortsetter. 
 
Pia informerer om at hun trekker seg som FAU-leder etter dette møtet. 
Hun ønsker derfor ikke å delta i møtet om lærerkabalen torsdag. 7. desember. Pia vil 
informere skolen og Driftsstyret om dette dagen etter. 
 
Samtale om hva det betyr for FAU at Pia trekker seg som leder og hvorfor.  
 
FAU opplever dessverre ikke at det er et reelt skole-hjem-samarbeid i dag. FAU mener at 
FAU bør involveres i flere diskusjoner med skolen hvor vi per i dag bare informeres. FAU 
har flere ganger påpekt at skolen må lage en plan for hvordan de reelt vil involvere 
foreldre i ulik tematikk, for eksempel at det må legges inn i skolens årsplaner hvordan 
foreldre skal involveres i innhold og utforming av foreldremøter, eller hvordan foreldre 
skal involveres i arbeidet med en Handlingsplan for et godt og trygt læringsmiljø. 
Likevel opplever FAU at skolen foretrekker å informere FAU og at de kommer med 
bestillinger som er vanskelige å innfri, heller enn å diskutere saker med FAU som 
representanter for resten av foreldrene ved skolen.  
 
Pia opplever at det å få til et godt, positivt og reelt skole-hjem-samarbeid med skolen 
innebærer en såpass stor snuoperasjon at hun ikke makter å ta fatt på denne jobben 
uten at dette skal gå ytterligere ut over hennes trivsel, energi og arbeidskapasitet. Hun 
presiserer at hun har tillit til at skolen har elevenes beste som primærfokus, men at 
skolen må ta ansvar for å lytte mer aktivt til foreldrenes innspill og råd i å jobbe frem 
mot dette felles målet. 
 
Et eksempel på dette er avkrysningsskjemaet for frukt og grønt og fysisk aktivitet  som 
ble sendt ut til alle foreldrene uten at FAU hadde fått en reel mulighet til å gå inn i dette 
på forhånd. FAU ble kun informert om dette skrivet samme uke som det ble sendt ut. 
FAU håper at skolen i større grad vil benytte FAU for å få bedre kjennskap til hvordan 
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foreldrene tenker og hva foreldrene ønsker, for på denne måten å øke foreldrenes 
engasjement rundt skolen og spille mer på lag med foreldrene. 
 
FAU mener også at måten skolen møter foreldre på, og til dels FAU, ikke tar foreldrenes 
rolle og stemme på alvor. FAU skal være en kritisk samarbeidspartner til skolen. FAU sitt 
ansvar er å stille de vanskelige spørsmålene, men opplever ikke at skolen ønsker at FAU 
skal ta denne rollen. Det er uklart hva som skjer med innspill fra foreldrene, og i hvilken 
grad disse besvares. Hvordan skal skolen og FAU behandle dette og skape reell dialog? 
 
FAU mener at hvordan skole-hjem-samarbeid fungerer, bør diskuteres i samarbeid 
mellom skolen og FAU. Ammerud skole bør lage en plan for samarbeidet med FAU (se 
følgende lenke som inspirasjon: https://isiteproduction.blob.core.windows.net/www-
oppegardkommune-home-nsf/3963003640-plan_for_hjem-
skole_samarbeid_2017_18_2/$FILE/plan_for_hjem-skole_samarbeid_2017_18_2.pdf ) 
Skolen er den profesjonelle part i dette, og bør ta initiativ til å samarbeide med FAU om 
å lage en god plan.  
 
FAU kan være behjelpelige med å utforme en saksgang på hvordan sakene skal gå når 
foreldre kontakter skolen eller FAU. Ut i fra denne planen skal det være tydelig for alle 
parter hva som skjer når foreldrene kontakter FAU eller skolen, eller når skolen kommer 
til FAU med saker de ønsker at skal diskuteres. En saksgang bør også si noe om frister 
for innspill for å sikre effektivitet.  
 
Det er uklart hvilken rolle trinnkontaktene har og FAU ønsker at dette blir tydeligere. 
Trinnkontakter skal kunne komme med innspill til foreldremøtene med kontaktlærer. 
Hvordan skal dette gjøres i praksis? Her bør også skolen og FAU jobbe sammen for å 
definere trinnkontaktenes rolle på sine respektive trinn/kontaktgrupper. 
 
Konkurranseaspektet - på hvilke områder er det positivt med konkurranse på skolen? 
På hvilke områder er det negativt?  Hva er lek og hva blir alvor?  
 
God idé å treffe Elevrådet to ganger i året. Dette blir fulgt opp og skal komme inn i FAUs 
årshjul. 
 
Kort informasjon om en vellykket julemesse dagen før (3. desember) arrangert av 3. 
trinn og Ammerud skoles musikkorps. 
 
Kort informasjon fra arbeidsgruppa om Folkehelseprosjektet på skolen. 
Arbeidsgruppa består av Kjetil, Malou og Kristin. 
 
Grunnet for liten tid, kommer vi dessverre ikke til følgende punkter – som overføres til 
neste FAU-møte i januar: 
 

- Arrangementer: oppsummering og korte innspill 
 

- Oppsummering fra møter: styremøte, samarbeidsmøte med skolen, KFU-møte, 
skolemiljøutvalg (SMU) 

 
- Tema: Hvordan kommunisere effektivt med foreldrene – og få innspill? 

https://isiteproduction.blob.core.windows.net/www-oppegardkommune-home-nsf/3963003640-plan_for_hjem-skole_samarbeid_2017_18_2/$FILE/plan_for_hjem-skole_samarbeid_2017_18_2.pdf
https://isiteproduction.blob.core.windows.net/www-oppegardkommune-home-nsf/3963003640-plan_for_hjem-skole_samarbeid_2017_18_2/$FILE/plan_for_hjem-skole_samarbeid_2017_18_2.pdf
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