
Referat FAU-møte 4. September 1830-2030 
Sted: Lærerrommet i 3. Etasje 
 
Tilstede: Pia Lang-Holmen (4. Trinn, konstituert leder og referent), Malou Clemmensen (6. 
Trinn), Inga Lund (2. Trinn), Kristin Kverndokk (3. Trinn), Marko Kovacevic (1. Trinn), Kajsa 
Wiull-Gundersen (1. Trinn) 
Frafall: Astrid W. Biem (7. Trinn), Roger Hauglid (5. Trinn), Erik Morset (6. Trinn), Ketil 
Isaksen (4. Trinn), Randolf Arnesen (2. Trinn) 
 
Agenda: 
1. Skolen informerer v/Kiet og Ranveig (ny sosiallærer) 

a. Skolen fyller 50-år i 2017 og det er planlagt et 50-årsjubileum. ”Du store verden” 
erstattes av ”50-årsjubileum” og vil gjennomføres i uke 45-46. Trinnene jobber 
med ulike tidsperioder. Åpen kveld for foreldrene og barn 16.11.17. 

b. Presentasjon av Sosiallærer Ranveig, har jobbet med atferd og læringsmiljø 
c. AKS: ny AKS-leder kommer, og det er en organisering med baseledere 
d. Foreldremøte: ny felles struktur med bakgrunn i ønske fra FAU. Foreldrene 

ønsker å ta del i planleggingen. Alle foreldremøtene gjøres 2 timer lange (se 
vedlagte presentasjon fra Kiet). Felles del + stasjoner (mindre grupper, en for 
FAU) + møte i kontaktgruppen. Det er mulig å avtale med lærerne på trinnet at 
man kan ha to stasjoner som omhandler foreldreengasjement for eksempel. 

• Agendaen legges på hjemmesiden med SMS med digital påmelding 
(questback), men også på papir i en overgangsfase 

Opppølging: FAU innspill: ønsker at det blir planmessig at foreldrene blir 
invitert med i planleggingen – Kiet tar dette med tilbake 

e. Foreldreundersøkelsen – ligger på hjemmesiden som nyhet, og ble gjennomgått i 
møtet 

• Kiet ber FAU gi skolen tilbakemelding på: 
- hvordan undersøkelsen kan bli bedre 
- hva skolen skal ha mer fokus på, hvordan skolen kan bli bedre 
- hvordan kan man få flere foreldre til å delta i høyere grad? 

a. Språk? 
b. Misforstå? 

- Oppfølging: FAU: dette vil settes opp som diskusjonspunkt på et 
senere møte, og vil foreslås som en oppgave for 
skolemiljøutvalget 

• Skolen synes det er positivt at foreldrene ser ut til å ha tillit til skolens 
oppfølging av elevenes trivsel. Det kom spørsmål fra FAU om det er sett 
på hvordan resultatene kan analyseres i sammenheng med 
Elevundersøkelsen, og det ble påpekt at det også finnes en lokalt 
utarbeidet trivselsundersøkelse for de yngste elevene. Ranveig tar dette 
tilbake inn i arbeidet sitt. 

f. Folkehelseprosjekt:  
- Skolen jobber med en felles retningslinje for fysisk aktivitet, med hovedfokus 

å opplyse for å inspirere til gode og sunne valg. Retningslinjen skal inneholde 
8 områder.  
- FAU bes om å gi innspill på:  



• Skolevei: motivere til at flere går til og fra skolen.  

• Skjermtid/aktivitet hjemme (leggetider?) – stimulere til dialog hjemme  

• Oppfølging: Dette settes opp på agendaen på et senere FAU-møte (se 
diskusjon i FAU-møte) 

g. Sosiallærer Ranveig: Standard for et trygt og godt læringsmiljø på Ammerud 
skole. Mål og forventninger. Læringsmiljøteamet var her og hjalp de ansatte med 
måter å møte barna på 

• Spørsmål fra FAU: Hva betyr standarden og de store ordene i praksis? 
Gjelder dette for alle? Hvordan vil effekten måles? 

• Kiet: standarden med dens formuleringer må konkretiseres i konkrete 
handlinger for alle. Standarden skal utarbeides i år, det FAU presenteres 
for er et utkast som ikke behandlet av lærere eller elever, men når man 
er ferdig med standarden, skal denne være en målestokk 

• God saksgang i saker der en elev ikke trives vil være: 1) kontaktlærer, 2) 
sosiallærer, 3) rektor, 4) fylkesmann 

• Oppfølging: Oppdrag til FAU: Hva kan vi forvente av holdning og 
innstilling til alle foresatte på Ammerud skole? Dette settes opp på 
agendaen for et senere FAU-møte og er også en sak for SMU. FAU ber 
om tilbakemelding på når og hvordan foreldrene skal involveres i 
arbeidet med standarden, slik at vi kan gi innspill på best mulig måte. 

 
2. Informasjon om FAU: Noen medlemmer har trukket seg som FAU-representanter og vi 

mangler representanter på 7. trinn. De FAU-medlemmene som bare er en representant 
fra hvert trinn snakker med teamleder på trinnet for å få valgt nye medlemmer på 
førstkommende foreldremøte. 
 

3. Hvilke forventninger har nye medlemmer til å delta i FAU?  
Pia informerte om at FAU har et godt samarbeid med skolen, og flere arenaer for 
samarbeid: skolens ledelse deltar i FAU-møter, samarbeidsmøter 2 ganger per halvår, 
skolemiljøutvalget, deltakelse i Driftsstyret pluss jevnlig e-postkontakt med rask 
tilbakemelding fra skolen. Rektor tar gjerne imot foreldre og FAU-representanter og 
ønsker dialog, og dette er svært positivt. 
 
I FAU-møtet var det flest nye medlemmer, som ga uttrykk for følgende forventninger til 
arbeidet. 

a. Ikke så mye å gjøre, men hyggelig og informativt.  
b. Fint å kunne følge med og se hva som skjer i ledelsen, ha påvirkning på hvordan 

ting gjøres 
c. Korter ned veien til beslutningene på skolen 

 
4. Organisering av FAUs arbeid i år: 

a. Hovedmål for FAU dette skoleåret ble diskutert under punkt 3: temaer 
b. Årshjul vil utarbeides når styre er på plass 
c. Temaer 

FAU har mottatt en henvendelse fra SaLTO-koordinator i Bydel Grorud om å være 
med på ravning på skolen. Det ble vedtatt av de tilstedeværende at FAU ikke vil 
prioritere å være med på Skoleravning da dette, etter sjekk med skolen, ikke ser 



ut til å være behov for på Ammerud skole, som oppleves som en veldig trygg 
skole å gå på.  
Oppfølging: Pia sender tilbakemelding til SALTO-koordinator i Grorud med 
melding om å holdes oppdatert dersom situasjonen skulle endre seg. 
Følgende temaer ble diskutert underveis 

d. Faste arrangementer: oppdatering på fremdrift, men dette blir 
informasjonspunkter. Det er naturlig at et FAU-medlem hver får ansvar for å følge 
opp ett arrangement. 

e. Innspill til samarbeidsmøte med skolen 13.9. Ingen av de tilstedeværende FAU-
medlemmene har mulighet til å være med på møte med skolen 13.9. Pia tar dette 
møtet likevel. Siden Lene Stømner er ny kontaktperson fra ledelsen, blir dette et 
oppsummeringsmøte med skolen, med noen nye punkter: Oppfølging av 
Folkehelseprosjektet, forslag om å innføre Vennegrupper, oppstart av SMU osv.  

f. Forslag om ansvarsfordeling i FAU og deltakelse i råd/utvalg/møter/info-
ansvarlig.  
Det ble diskutert at dette er en god idé, og at det vil bidra til at flere vil oppfatte 
FAU som relevant. Det ble påpekt at FAU ikke skal være en arrangementskomité 
for arrangementene, men et faktisk organ med påvirkning på skolen og elevenes 
hverdag. 
Oppfølging: Pia sender ut info til alle om hvilke ansvarsområder som finnes p.t., 
slik at alle til neste møte kan vurdere hva de kan tenke seg å ta ansvaret for. 
Det er også mulig å foreslå andre ansvarsområder, og underveis i møtene vil 
det blir fordelt arbeidsoppgaver til alle medlemmer. 
 

g. Diskusjon: Hva skal til for at alle kommer på FAU-møtene?  
Oppfølging: Dette tas opp igjen på neste FAU-møte. Pia ber om tilbakemelding 
fra tidligere FAU-medlemmer. 

h. Diskusjon: Hvordan engasjere flere foreldre i arbeidet? (Se vedlegg 2: 
idédokument) 

• Informere om FAUs arbeid, gi tips og råf og på første foreldremøte 
informere om hva kan FAU gjøre, hvor kan man gå hvis man lurer på 
noe.  

• Gjennomføre jevnlige undersøkelser med foreldrene for å innhente 
innspill på ulike temaer 

Oppfølging: Dette tas opp igjen på neste FAU-møte når flere er tilstede, 
men kan også tenkes på som et ansvarsområde for en arbeidsgruppe 

 
5. Valg av styre ved FAU 2017-2018 

a. Vedtak: utsettes til FAU-møte 25. September. Det har ikke lyktes å etablere en 
valgkomite. 

b. Informasjon om hva styrets rolle er og hvilke oppgaver styret har/skal ha ble 
sendt ut i forbindelse med møtet: se vedlegg 3.  
Oppfølging: Alle medlemmer leser igjennom oppgavene og vurderer om de kan 
tenke seg å være med i styret 

 
6. Agenda for FAU-møte 25. September 

a. Møtet flyttes til kl 1900 pga foreldremøte på 4. trinn samme dag 



b. Dette møtet vil ha som hovedpunkt 17. Mai, og korpset ved Reidun Ravem vil 
delta. Mål om å treffe et vedtak om arrangement av 17. Mai: se vedlegg sendt ut 
før forrige møte 
Oppfølging: Alle leser forslagene og vurderer hva de selv mener. 

c. I og med at det er så mange oppfølgingspunkter fra dette møtet foreslår Pia at 
diskusjonen rundt prinsipper for lærerkabalen utsettes til et senere møte. Nye 
andre punkter blir:  

• Valg av styre 

• Fordeling av arbeidsoppgaver med oppretting av arbeidsgrupper 

• Valg av medlemmer til Skolemiljøutvalget (se vedlagte brosjyre) 

• Samtale om oppfølging av punkter fra skolen 

• Diskusjon rundt FAUs organisering og hovedmål i skoleåret 2017-2018 
 

 


