
Referat fra FAU-møte 30. oktober 2017 kl. 19-21 
Tilstede: Pia (4. trinn, leder og referent), Ketil (4. trinn, nestleder), Kristin (3. trinn, sekretær), 
Vibeke (5. trinn), Kaltun (7. trinn), Kajsa (1. trinn), Malou (6. trinn), Roger (5. trinn), Erik (6. 
trinn), Astrid (driftsstyremedlem). Forfall: Marko (1. trinn), Inga (2. trinn), Ingunn (7. trinn) 
 
Info/dialog med skolens ledelse ved Lene Stømner  
a. 50-årsjubileum – ”en tidsreise” – trinnene får i oppgave å jobbe med hvordan Ammerud 

var i det tidsrommet de har fått utdelt.  
i. 16.11 – De fra FAU som kan stiller som vakter 

ii. Eirik Ahdell sender ut skriv i morgen ang mat og oppfordrer foresatte til å melde 
seg som vakter 

• FAU står gjerne som avsender sammen med skolen 

• FAU bistår skolen med å rekruttere vakter - alle respektive FAU-rep 
kontakter sine trinnkontakter, ber 2 personer per gruppe – sende svar til 
FAU-rep som sender sine personer Roger (FAU) som sender til Eirik. 

• 3. trinn unntas fra vakter under dette arrangementet pga Julemessa 1. 
helgen i desember 

b. Strategisk plan skal ferdigstilles og vedtas i Driftsstyret i januar. Strategisk plan består av 
hovedsatsinger med tiltak knyttet til de enkelte temaene. 

i. Lene presenterte hvilke tiltak som foreslås styrkes i 2018.  
ii. FAU ber om at prosessen gjøres mer tilgjengelig for FAU, at det lages planer for 

hvordan involvere FAU systematisk, og at skolen ber om innspill fra FAU på 
konkrete tiltak som foreslås i Strategisk plan.  

c. Folkehelseprosjektet 1 – skriv blir sendt ut til foreldrene i disse dager: skolen ønsker at 
barna skal ha 1 time fysisk aktivitet utenom skoletid, spiser 5 om dagen  statistikk i 
klasserommet, den gruppa som har flest kryss ila uke 44-50 kan vinne 1000 kroner 

i. FAU påpekte at mange foreldre er frustrerte over at elevene får for lite fysisk 
aktivitet og for få pauser i løpet av skolehverdagen. Skolen er klar over dette og 
jobber for at lærerne må få en rutine på å gi elevene mer fysisk aktivitet. 

ii. FAU har nedsatt en arbeidsgruppe på Folkehelse-temaet, som vil gi innspill til 
skolen på Folkehelse som helhet, inkludert fokus på fysisk helse. 

d. Folkehelseprosjektet 2 –skolen ønsker innspill på felles ”retningslinjer for fysisk aktivitet” 
(se møte 4.9: http://docplayer.me/53611831-Fau-mote-4-september-2017-ammerud-
skole.html) Dette legges inn som punkt for FAU-arbeidsgruppen på Folkehelse 

e. Gymgarderoben: har vært en utfordring særlig på de høyere trinnene. Lærerne har vært 
med elevene inn, og skolen prøver å få til at det skal være en kvinnelig lærer og en 
mannlig lærer, slik at det blir trygt å være elev i garderobene. 

f. Merlæringslærerne hjelper til på 5. trinn før nasjonale prøver. Dette skapte diskusjon 
med FAU, som stilte spørsmål ved denne prioriteringen. FAU har forståelse for at det vil 
bidra til bedre mestringsfølelse for enkelte elever rundt akkurat disse prøvene, men de 
nasjonale prøvene gir uansett bare et øyeblikksbilde og sier lite om elevenes læring på 
lang sikt. Lene presiserte at lærerne er flinke til å senke prestasjonsangsten rundt 
prøvene og gjennomfører prøvene med pause, frukt og der lærerne på 4. og 5. trinn skal 
komme sammen og lære av hverandre.  

 

http://docplayer.me/53611831-Fau-mote-4-september-2017-ammerud-skole.html
http://docplayer.me/53611831-Fau-mote-4-september-2017-ammerud-skole.html


g. Saker fra FAU til skolen: Noen elever på 7. trinn får ikke nok lekser, eller nok å gjøre  
Lene påpekte at elevene skal få tilpasset undervisning og anbefalte foreldrene å ta det 
med kontaktlærer, deretter til inspektør, eller Kiet.  

 
Saker på FAU-møtet 
1. Det ble vanskelig å gjennomføre Arbeidsgruppene vi hadde planlagt. Det ble påpekt at det 
er viktig med møteledelse slik at vi får gått gjennom de sakene vi har planlagt på hvert møte. 
Pia tar dette til etterretning og minner skolen om å planlegge for ikke å bruke mer enn 30 
minutter. 
 
2. Styret jobber for å få et møte med Kiet, der formen på skole-hjem-samarbeidet kan 
diskuteres. FAU ønsker at møtene med skolen på FAU-møtene skal innebære mer dialog enn 
mest info og eventuelt bestillinger og svar på bestillinger. FAU mener det vil være en fordel 
for skolen å be FAU om tilbakemelding på informasjon/kommunikasjon/tiltak før det sendes 
ut til de andre foreldrene. FAU mener i tillegg at tiltak kan oppnå bedre effekt hvis FAU og 
skolen står som felles avsender og der tiltakene og informasjonen er godt gjennomarbeidet. 
Oppfølging: Pia/styret følger opp med skolen og ber om at FAU får beskjed om hvem som 
kommer og hvilke saker skolen ønsker å eventuelt informere om på forhånd slik at vi kan 
planlegge møtene bedre.  
 
3. FAU ønsker at rektor informerer FAU om lærerkabalen på neste møte 4. desember. 
Oppfølging: Ketil lager utkast til invitasjon til rektor 
 
4. Elevrådet inviteres til neste møte 4. desember. De bør i tilfelle få komme før rektor. 
Oppfølging: Pia sjekker videre med Eirik 
 
5. Foreldremøter og økt deltakelse: 

• FAU ønsker å samarbeide med skolen for å øke deltakelsen på foreldremøter. Dette 
kan innebære bruk av barnevakt osv. Dette tas opp med skolen i samarbeidsmøte 21. 
november, men FAU ønsker å se på muligheten av at en foreldregruppe kan 
engasjeres til å være barnevakt.  

• Foreldrene, særlig nye foreldre, trenger også informasjon om hva et foreldremøte er, 
hva det skal handle om, hvorfor det er viktig osv. Det ble diskutert at trinnkontaktene 
kanskje kan være kontaktpersoner for foreldre som ønsker mer info om hva møtene 
skal være, og kan bistå i å hjelpe til at flere kommer. 

• Informasjon på foreldremøtene bør også gjøres tilgjengelig på engelsk/flere språk. 
Foreldrene har rett på informasjon fra skolen og noen foreldre kan ha behov for 
informasjon på et annet språk. Det ble diskutert om FAU kan ha en gruppe foreldre 
som kan oversette og tilrettelegge på flere språk eller om skolen kan søke om midler 
til oversettelse. Dette diskuteres med skolen 21. november 

• FAU ønsker å ta opp med skolen om man kan bruke Utviklingssamtaler til å kartlegge 
hva som er barrierer for å komme på møter, om det er behov for barnevakt, tilpasset 
informasjon på flere språk osv. Dette diskuteres med skolen 21. november 

 
6. FAU vil lage bedre info til nye trinnkontakter, til nye foreldre og info ut på nettsidene om 
hvordan man kan arrangere sosiale arrangementer, faste oppgaver og ideer til ulike sosiale 
arrangementer: hvem kontakte, lån av skolen osv 



 
7. Status Julemessa og Juleballet 

• Julemessa: Første søndag i advent (3. desember kl. 1400-1600), som i fjor, 
skriv kommer denne uka. Nytt i år: setter opp folk på vakter i stedet for å be 
dem om det, så kan foreldrene bytte innbyrdes. 

• Juleballet: trinnkontakter på 6. og 7. trinn skal ha møte 1. november, Malou 
og Kaltun er i gang. Utfordring at endel elever synes det er flaut at foreldrene 
er der. 

 
8. Nytt fra Driftsstyret 10-15 min v/Astrid 

• Strategisk plan:  
o Lene gikk gjennom tiltakene i Strategisk plan (se info fra skolen), 

målene er formulert litt som blanding av mål og tiltak. Målene kan 
fastlegges, tiltakene må tilpasses etterhvert – det er et levende 
dokument. 

o Forrige møte: Astrid fikk inn mer nettvett og IKT i all læring, og om 
tilpasset opplæring til elever med spesielle behov. 

o Neste møte i Driftsstyret 7. desember.  
o FAU ønsker å få et sterkere fokus på læringsmiljø de første skoleårene. 

Astrid påpeker at dette eventuelt kan få plass i Standard om et trygt 
og godt læringsmiljø. Oppfølging: Skolemiljø-gruppa forsøker å få et 
møte i SMU. Pia etterlyser involvering av foreldrene i arbeidet med 
Standarden. 

• Valg av foreldrerepresentanter til Driftsstyret: bør skje før jul. Trine Høie 
ønsker å fortsette, og kan ta to år til. Astrid kan også fortsette 1-2 år til. FAU 
kan vurdere om en av disse skal byttes ut, eller om man ønsker at Trine og 
Astrid skal sitte ett eller to år til. Det er en fordel at en fra FAU sitter i 
Driftsstyret. Dette er det eneste stedet foreldrene har beslutningsmyndighet 
og er et viktig forum. Hittil har Astrid møtt fast i FAU. Pia og Astrid avtaler 
hvordan FAU best kan få gitt innspill til henne på viktige dokumenter og 
hvordan hun enklest kan få innspill fra FAU.  
Oppfølging: Dette diskuteres i Styret og vedtak fattes i neste FAU-møte 4. 
desember 
 

9. Arbeidsgruppe-arbeidet utsettes. Alle arbeidsgruppene møtes og kommer tilbake til FAU 
med planer til neste møte 

 
10. Eventuelt:  

• På ett trinn hadde en elev opplevd at ingen kom i bursdagsfeiring. Selv om dette 
antagelig ikke var en mobbe-sak, men mer tilfeldigheter, har foreldrene på trinnet 
blitt kalt inn til møte med Lene med tema: Hvordan inviterer vi til bursdag, hvordan 
følger vi opp etter at vi har sendt ut invitasjonen, osv. 
Oppfølging: Roger lager utkast til ”veileder” fra FAU (De som inviterer: sende ut på 
SMS? Høre på forhånd hva som passer på forhånd. Skrive: si fra hvis du kan eller ikke, 
Sende melding eller ringe for å høre om folk kommer. 
NB: I ettertid har skolen laget en slik veileder, FAU vurderer på neste møte i 
desember om man skal gi tilbakemeldinger til skolen på den de har laget eller lage en 



selv. Det bør muligens også være noe læreren kan ta opp i klasserommet for å øke 
forståelsen for at alle blir invitert og at det fremmes en holdning om at alle skal med, 
og for å senke presset om gaver, da noen elever skammer seg fordi de ikke kan ha 
med noe særlig.  

 

• Deltakelse Oslo kommunale foreldreutvalg – skolegruppemøte C og D. 21. November 
– hvem vil delta? Oppfølging: Pia sender påminnelse når det nærmer seg 

• Samarbeidsmøte med skolen 21. November  
- Utviklingssamtaler – FAU ønsker å vite mer om hvordan disse skal gjennomføres 

og eventuelt foreslå en modell fra andre skoler med skjema som fylles ut hjemme 
sammen med barna for å gjøre seg klar til samtalen  

- Foreldremøter: Se lenger opp i referatet:  
o Hva er skolens inntrykk av deltakelse på foreldremøte, og om foreldre som 

evt har behov for språktilpasning osv? 
o Kan lærerne kartlegge deltakelse på foreldremøter på Utviklingssamtalene 

med åpne, men konkrete spørsmål: ”hva tenker du om foreldremøter? Er 
det greit for deg å delta? Er det noe du trenger?” 

o Vet skolen hvor mange foreldre som ikke kan komme på foreldremøter 
eller ikke? Og hvorfor? Hvor mange foreldre har problemer med språk på 
utviklingssamtalene? Hva gjør skolen da? 

 
 
 


