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Referat fra FAU-møte mandag  15. januar kl. 1900. 
Sted: Personalrommet (3. etg), Ammerud skole 
Møtet skulle vært holdt 8. januar, men ble utsatt én uke grunnet sykdom 
 
Tilstede: Vibeke Yusra Sowe, Roger Hauglid, Nicoline Grüner, Kajsa Wiull-Gundersen, 
Karianne Wiger Gammelsrud, Kristin Kverndokk. 
Ikke tilstede: Thomas Berger, Malou Clemmensen, Inga Lund Bjørnsen, Erik Morset, 
Ingun Kihl, Marko Kovacevic, Kaltun Abdi Hassan 
Referent: Kristin Kverndokk, Oslo 25. desember 2018.01.25  
 
1. Informasjon fra skolens ledelse 
 
Det var på forhånd meldt om at undervisningsinspektør Trinh Tran skulle informere  fra 
ledelsen og gi en kort status om: 
 

• Strategisk plan 
• ML-lærerinnsats 
• Arbeid med læringsmiljø 
• Invitasjon til møte med skolens ledelse vedr. samarbeid 

 
Tran er forhindret i å stille. Assisterende rektor Frode Espen Wannebo møter sammen 
med Christer Sundby, ny undervisningsinspektør og leder for AKS. 
 
Christer Sundby, tiltrådte som ny AKS-leder 1. januar 2018, og presenterer kort seg selv. 
Han har tidligere jobbet som lærer ved Lusetjern og Tiurleiken skole. 
 
Ledelsen og AKS ønsker flest mulig barn på AKS og på de læringsstøttende aktivitetene. 
Sundby presiserer at  de læringstøttende aktivitetene bør oppleves som morsomme av 
elevene, og ikke som en forlengelse av skoledagen. 
 

• Strategisk plan 
er nå vedtatt i Driftstyret. Satsingsområdene for skolen vil fremdeles være  

- Tidlig innsats  
- lesing, skriving og regning 

Oppfriskning på tilbakemeldingskultur (Vurdering for læring) ligger også i Strategisk 
plan.  
 
Tillegg: Her er mer om satsingen Vurdering for læring som startet opp på nasjonalt plan i 
2010, hvor ”det overordnede målet for satsingen er at skoleeiere, skoler og 
lærebedrifter skal videreutvikle en vurderingskultur og en vurderingspraksis som har 
læring som mål”: 
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/nasjonal-satsing/om-satsingen/ 
 

• ML-lærerinnsats 
Ledelsen ser gode resultater fra årets medlæringssatsing (1.-4. klasse) med 
medlæringslærere (ML-lærere). Disse lærerene er også mentorer for kontaktlærerne og 
AKS-ansatte. Medlæringslærerne er primært satt inn for 1.-4. trinn, men kan brukes som 
en ressurs i hele løpet (1.-7. trinn) hvis det trengs. ML-lærerne ble satt inn som en ekstra 
satsing i forkant av de nasjonale prøvene i høst. 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/nasjonal-satsing/om-satsingen/
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• Arbeid med læringsmiljø 

Ammerud skole har to sosiallærere, Ranveig Kvello og Nathalie Desmot 

 

Elevundersøkelsen 2017 om læring, trivsel og trygt skolemiljø på skolen viser positiv 
framgang for skolen. Undersøkelsen skal legges ut på skolens nettside, men det er ennå 
ikke gjort. Elevundersøkelsen, som er rettet mot elevene på 5.-7. trinn, ble gjort i 
november/desember 2017.  Det skal utarbeides en undersøkelse rette mot elevene fra 
1.-4. klasse. 
 
Tillegg: Her kan det leses mer om Elevundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet: 
https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/elevundersokelsen/ 
 
Sak om dusjing. 
Det er et problem at flere 6. og 7. klassinger ikke vil dusje etter gymtomene. Skolen vil at 
alle skal dusje, og jobber for dette. 
 
Kursstart for ”Kjærlighet og grenser” 
Undervisningopplegget startet opp 15. januar med elever og foresatte på 7. trinn. 
Tematikk som tas opp er bl.a. ungdomstiden, grensesetting, sosiale medier, 
stressmestring, alkohol, kommunikasjon i familien. Kurset innebærer praktiske 
oppgaver for elevene og foreldrene . Det settes av åtte kvelder til kurset. 
Neste skoleår vil dette kursopplegget iverksettes på høsten. (Se referat fra FAU-møtet 4. 
desember om mer informasjon om kurset) 
 

• Invitasjon til møte med skolens ledelse vedr. samarbeid 
Ledelsen ønsker å møte det nye ledelsen i FAU når denne er på plass.  FAU tar kontakt 
med rektor strakts ny leder og nestleder er valgt. 
 
Spørsmål fra FAU: Hvordan vil Ammerud skole tilpasse seg den nye normen for  
lærertetthet som regjeringens budsjettforlik legger opp til (20 elever pr. lærer)? 
Frode Espen Wannebo: Ledelsen vet ennå ikke hvordan dette vil bli og vil komme 
tilbake til det.  
 
2. Ny FAU-leder og nytt FAU-styre 
 
FAU har per i dag ikke leder og nestleder. Pia Lang-Holmen trakk seg som leder før jul ( i 
møtet 4. desember), og nestleder Ketil Isaksen har fra januar 2018 flyttet et halvt år til 
Svalbard (dette varslet Ketil om tidlig i høst). 
 
FAU må velge et nytt styre, men da det bare er seks FAU-representanter som er tilstede 
på dette møtet, utsettes valget til neste FAU-møte 5. februar. 
Kristin vil fortsette som sekretær i det nyte styre. 
 
Ingen i FAU har til nå meld sin interesse for vervene som leder og nestleder.  
Diskusjon rundt dette og hvordan vi skal løse det. 
 
3. Hva skal FAU være? 
 

https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/elevundersokelsen/
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Diskusjoner rundt hva vi ønsker at FAU skal være og hvordan det nye styret i FAU bør 
jobbe i den situasjonen vi er i per i dag.  
 
Hovedoppgaven for FAU vil dette halvåret være å få til et godt samarbeid med skolen. 
FAU bør i tillegg velge hvilke saker som skal prioriteres dette halvåret. Det er viktig at et 
nytt styre får tid til å jobbe seg inn og ikke ta for seg for mange oppgaver.  
FAU vil fortsette å fordele oppgaver på flere representanter slik at det ikke blir et for 
mye arbeid på ny leder og nestleder.  
 
FAU skal være et kritisk talerør med en stemme som tas på alvor, hvor et reelt 
samarbeid med skoleledelsen ønskes for det beste for barna og lærernes skolehverdag 
og trivsel. FAU ønsker å bli brukt som en sentral høringsinstans for skolen, og en ressurs 
for både foreldrene og skolen. I den forbindelse er det viktig å få en rolleavklaring i 
forholdet mellom FAU og skolen.  
 
Møtet presiserer at det skal være to representanter/trinnkontakter fra hvert trinn som 
møter i FAU, tilsammen14 medlemmer. Begge representanter er likeverdige; den ene er 
IKKE vararepresentant. 
 
Diskusjon om trinnkontaktene. Hvordan skal rollen defineres? Det er sentralt å få 
avklart hva slags rolle trinnkontaktene har i praksis.  
 
Diskusjon omkring responsen ved innkallinger til FAU-møter.  
Det er viktig at FAU-representantene gir tilbakemelding på innkallingen gir beskjed i 
forkant om de kommer eller ikke på møtene.  
Forslag om å bruke appen Spond (utsendelse via SMS eller e-post) i forbindelse med 
møteinnkallinger til FAU. Møteinnkaller vil da få oversikt over hvem som kommer.  Man 
trenger ikke  installere appen Spond for å svare. Roger sjekker. 
 
4. Referat/oppsummering fra tidligere møter: skole-hjem-samarbeidet (21.11.17) , 
skolemiljøutvalg (SMU) 
 
SMU (Skolemiljøutvalget) hadde sitt første møte før jul. Kajsa informerer fra møtet: 
 

- Representanter fra FAU er Kajsa og Vibeke.  
- SMU er et rådgivende organ 
- SMU ledes av sosiallærer Ranveig Kvello. Nestleder er Kajsa (FAU). AKS-leder 

Christer Sundby er sekretær.  
- Det skal være tre møter i SMU denne våren. Datoer for møtene er ikke satt.  
- Hver skole skal lage sin Standard for godt skolemiljø. Denne er ennå ikke klar på 

Ammerud skole 
- Det vil bli en fadderordning på skolen fra høsten av for de nye 1. klassingene. 

Skolen har vurdert ulike ordninger. Hvordan dette vil gjøres i praksis er ennå 
ikke avklart. 

- SMU skal være en kanal for Elevrådet. Eirik Ahdell (kontaktlærer for Elevrådet) 
møter i SMU. 
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Kristin referer kort til møtet om skole-hjem-samarbeidet (21.11.17) på bakgrunn av 
referatet. (Tidligere leder og nestleder, Pia og Ketil, var tilstede på møtet med Lene 
Strømner fra skoleledelsen i november)  
 
5. Oppsummering av arrangementer: 
a) juleballet (Malou) 
b) julemessa (Kristin) 
 

- Juleballet 
Malou (ansvarlig for juleballet for FAU) ikke tilstede på FAU-møtet. Karianne 
oppsummerer at det var et vellykket arrangement i desember. 
 

- Julemessa   
Kristin (leder for julemessa for FAU) oppsummerer at det var et vellykket arrangement 
3. desember. Sluttresultat ble på 26 412,65 kr. Dette beløpet deles likt mellom Ammerud 
skoles musikkorps og FAU; dvs. 13 206,33 kr til hver. Kasserer i korpset viser til at dette 
er tilnærmet likt resultatet for julemessa i 2016.  
 
Julemessa ble gjennomført tilnærmet likt arrangementet i 2016 med å selge innsamlede 
klær, leker, bøker osv. i tillegg til en kafé og holde lotteri. Elevene på 3. trinn hadde hatt 
juleverksted hvor de laget julepynt som de solgte på messa. Juleverkstedet var ledet av 
trinnkontakt Tonje Reksten. I tillegg var 10 eksterne utstillere + Ammerudhjemmet 
invitert for å trekke flere til messa. Inntektene de eksterne utstillerne fikk inn, gikk til 
dem selv.  Et flott samarbeid med AKS-koret og dirigent Synnøve. Koret sang to ganger 
under julemessa. 
 
Et evalueringsmøte om julemessa vil bli holdt i løpet at februar med de ansvarlige for 
julemessa 2017 (trinnkontaktene på 3. trinn) sammen med neste års  
tredjetrinnkontakter. Møtet vil holdes etter at neste års trinnkontaktene er valgt (i 
februar?) 
 
6. Presentasjon av forslag til årshjul. 
 
Kort presentasjon av utkast utarbeidet av tidligere FAU-leder, Pia. 
 
7. Arbeidsgrupper. Hvor langt har vi kommet? Representanter for gruppene presenterer.  
a) Folkehelse – kort presentasjon 
b) Trygg skolevei – foreldre i Lillogrenda holde på med et dokument 
c) Læringsmiljø 
d) Foreldreengasjement  
 
Da få var tilstede på møtet, utsatte vi dette punktet til neste møte. 
 
8. Eventuelt 
Kristin viser til e-post sendt fra Pia (10. januar) om at Oslo KFU ønkser et møte for 
område C og D  i uke 6 eller 7 hos oss på Ammerud, med representanter fra 
skoleledelsen.  
Dette har FAU dessverre ikke mulighet til på nåværende tidspunkt da vi ikke har et nytt 
styre på plass. 


