
Referat fra Fau-møte 08.11.216 

 

Til stede: kommer senere. 

 

Thomas Hansen, undervisningsinspektør og leder for 4.-5.trinn deltok fra skolen. 

Informerte om følgende: 

 

Ukeplaner kommer bare på nett framover, på skolens hjemmeside, ikke nødvendig å logge seg 

inn på skoleplattformen. De tre siste uke vil være tilgjengelig for alle trinn. Ukeplanen er 

tilgjengelig i papirform for elevene på skolen. De foresatte som av ulike spesielle behov har bedt 

om å få ukeplanen som ranselpost, får det via eleven som før.  

Innspill fra FAU: Fint hvis Pdf merkes med uke og klasse (for de foreldrene som har flere barn 

på skolen) 

 

Filming på aktivitetsdag med Skiforeningen med AKS i høstferien: Under aktivitetsdagen med 

Skiforeningen med AKS i høstferieuka hadde Skiforeningen bedt om lov til at det ble filmet 

under arrangementet. Informasjonsskriv var delt ut for å innhente samtykke i forkant. En elev 

hvor foresatte ikke hadde levert inn svarslipp om filming hadde ved en glipp blitt med i filmingen 

under arrangementet. De foresatte ble i ettertid spurt om det var greit, noe de ikke syntes og 

barnet ble deretter klippet bort fra filmen, og hendelsen sterkt beklaget fra AKS. Siden det var 

Skiforeningen som sto for arrangementet på aktivitetsdagen hadde man antatt at dette var en 

type filming som var helt greit å bidra til. Filmingen viste seg å være et innslag på VgTV hvor 

alle innslag vises med reklame i forkant og ble vist på Rema1000 Familieliv, en arena for ulike 

aktører som lager saker i skjæringsfeltet mellom reklame og journalistisk innhold. Siden skolen 

skal være reklamefri arena vil skolen ved senere henvendelser om filming av aktiviteter i 

skolens regi sørge for å undersøke enda bedre hva film og bilder er tenkt å brukes til. Ellers 

forholder skolen seg til samtykke som foreldrene har gitt ved skolestart, og i tillegg kontakter de 

foreldre ved behov. 

 

Folkehelseprosjekt- sunn mat og god helse: De ble informert om Folkehelseprosjektet som 

skolen vil ha i dette skoleåret, med kickoff ved avduking av utsmykning/tegning i Gullkroken ved 

byrådsmedlemmer/TV. Leder for FAU og Driftsstyret blir informert. Informasjonsmøte for 

foresatte blir avholdt 22.november. 

Innspill fra FAU og diskusjon med skolens representant: Oppfordrer skolen til å se dette i 

sammenheng med innemiljø, pauser, friminutter osv. 

o   5-7 trinn: noen trinn har lillefri på lange skoledager 

o   FAU reagerer på at det er frivillig på de ulike trinnene hvor mye fri de har, og hvor mye 

fysisk aktivitet barna skal ha, for eksempel Røris 

o   På 2. Trinn er det heller ikke lillefri 

o   Hvordan er det på andre skoler? Mindre fri nå enn før, da vi hadde fri mellom hver 

klassetime 

o   Lillefri er etter storefri, det har aldri vært en organisert pause før storefri 

o  Noen foreldre påpeker at det ikke er nødvendig med faste felles pauser dersom man er 

midt i en læringsøkt 



o   FAU ber om en oversikt fra skolen om pauser ved de ulike trinnene + matpauser + en 

redegjørelse for begrunnelsen for de rutinene som finnes 

o   Minimum 20 min spisepause ligger i Folkehelseprosjektet 

 

Trivselsleder-programmet: ledes av sosiallærer Hilde Solbjør, som har møte med trivselslederne 

hver 2. uke, også individuelle samtaler. Mye bra tilbakemeldinger, elevene begynner å venne 

seg til aktivitetene, oppsøkende oppgaver/fadder vil også være en del av oppgavene. Nye 

trivselsledere velges på nyåret. 

 

AKS: ønsker prosjekt for lesing og regning i samarbeid med hvert enkelt av skoletrinnene på 

skolen. AKS vil da organiseres slik at det blir en baseleder per skoletrinn. En lærer per trinn 

ansvarlig for å bestille emne for samkjøring med undervisningen. Innholdet på AKS vil være 

allerede gjennomgått stoff, slik at det blir repetisjon og ikke gjennomgang av nytt stoff. AKS-

leder ønsker at man etterhvert deler opp slik at 1-2 trinn får en teamleder og 3-4 trinn får en. 

Spørsmål/Innspill fra FAU: 

o   Har AKS-personalet kompetansen?  

Skolen: Kommer an på hvordan man legger det opp (repetisjon = trenger ikke 

pedagogisk personale for det). 

o   Flaks gikk på bekostning av utetid – uheldig 

 

Resten av møtet var uten ledelse fra skolen. 

 

Referat fra forrige møte var lagt ut på skolens hjemmeside.  

 

Møtedatoer for FAU framover er lagt ut på skolens hjemmeside: 5.desember og 23.januar. 

 

Blomster til tidligere kasserer som takk for suveren innsats over mange år var kjøpt inn og ville 

bli overlevert etter møtet av FAU-leder. 

 

Ammerud på tur:  

● Vipps ble vedtatt som mulig betalingsmåte i tillegg til giro/bankoverføring på forrige FAU-

møte. Banken trekker 2,5% av innbetalte beløp i gebyr for organisasjoner/lag og 

foreninger. Vipps innføres som en forsøksordning for å se om enklere innbetaling fører til 

flere bidrag.  

● Informasjon om Ammerud på tur ligger på skolens hjemmeside:  

https://ammerud.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/andre-tilbud-til-elevene/ammerud-

pa-tur/.  

● Hva dekkes av hvem av turprogrammet? Sjette trinn ved Ammerud skole får fem flotte 

dager med leirskole på Dombås. Utdanningseetaten støtter kun inntil tre dager med 

leirskole. To dager av leirskole og øvrig turprogram dekkes av Ammerud skole, 

Ammerud på tur ved gaver fra foresatte (giro/Vipps), inntekt fra 17.mai og julemesse.  

● Pia lager nytt informasjons-ark til foreldrene og ber om at informasjonen på skolens 

hjemmesider oppdateres for året 2016-2017 og at SMS vil bli sendt til foreldrene om 

skrivet og om å betale inn.  

https://ammerud.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/andre-tilbud-til-elevene/ammerud-pa-tur/
https://ammerud.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/andre-tilbud-til-elevene/ammerud-pa-tur/


 

Egen FAU-side på Facebook ble diskutert, som åpen informasjonskanal utad for foresatte og 

andre om FAUs arbeide; Ammerud på tur, julemesse som arrangement, foredrag etc. 

Julemessa var i år opprettet som arrangement under en privat hjemmeside på Facebook, og det 

er bedre å ha FAUs arrangementer under FAUs egen hjemmeside. Pia tar ansvar for å opprette 

denne Facebook-siden. 

 

Status for juleballet: forslag til invitasjon var på plass, og planlegging i rute. 

 

Lagring av dreiebøker: drop-box. 

 

Saker til neste møte 5.desember: Foreldre-hjem-samarbeid, tema-møter til våren. 

 

 


