
FAU-møte 5.9.16 
Tilstede fra skolen: Kiet, sosiallærere Nathalie, Hilde 
Foreldre: Astrid (6. ), Pia (3., ref.), Bjørn (ikke valgt, men deltar for 2.), Ellen (7.), Sigrunn (3. + 
kasserer), Ingjerd (6.), Jane (4.), Eimund (5. Inntil videre), Inga (1.)  
 
Informasjon fra skolen – se presentasjon  

- Strategisk plan – denne ligger ute på skolens hjemmesider. Skolen presenterte og 
gikk inn i de ulike feltene og åpnet for samtale med FAU. Strategisk plan fokuserer på 

o Lesing. Skolen er godt igang, gode resultater så langt 
o Regning. Skolen setter igang arbeidet nå. 
o Tilbakemeldingskultur. Her ble ønsket foreldrene bedre samarbeid med 

skolen/lærerne. Dette er et forbedringspunkt, skolen tar til etterretning 
o Analysekompetanse: Det ble presisert at at resultater av tester osv er til for å 

brukes i undervisningen og skal være et verktøy for lærerne til å vite hvor 
elevene er faglig sett og følge opp elevenes læring.  

o Læringsmiljø: Rektor la vekt på at det ikke har vært så godt systematisk 
forebyggende arbeid ved skolen. Staben er økt med en ekstra sosiallærer, og 
Hilde Solbjør skal være ansvarlig for å arbeide med læringsmiljø. Andre tiltak 
innebærer flere faste møtepunkter med lærerne om elevene og om 
læringsmiljø  

o Folkehelse: Samarbeidsprosjekt med Bydel Grorud, som en oppfølging av 
arbeidet i barnehagene. Mange ambisiøse tiltak, FAU blir invitert til 
informasjonsmøte med bydelen og helsesøsteren. Oppfølging: Alle 
foreldrene ble invitert til å lese den lokale handlingsplanen (tilgjengelig på 
nett) og stille spørsmål til ledelsen på neste møte. 

- Omorganisering:  
o Rektor er opptatt av at kvaliteten på undervisningen skal ikke ned selv om 

antallet grupper er gått ned. Den nye ordningen gir rom for bedre tilpasset 
opplæring og bedre oppfølging av lærerne. 

o Faste ukentlige møter: elevtime + elevsaksmøte – det at det gjøres løpende 
gir en mye bedre oppfølging av alle elevene. 

o Mer tid til pedagogiske diskusjoner med tid satt av hver uke 
o Fellestid med lærerne hver torsdag 
o Lærerne er positive til skolestarten, og rektor har bare fått positive 

tilbakemeldinger så langt. 
o Fast skolevandring, der ledelsen er ute og går runder. Dette er et 

utviklingstiltak der lærerne selv avtaler med sin nærmeste leder hva de 
ønsker tilbakemeldinger om. 

- Bygning:  
o Revet lettvegger for å lage større plass. 
o To-veis intercom-anlegg – kriseberedskap 
o Området i Vestibylen blir nytt samlingspunkt med nytt navn: Gullkroken: 90 

stoler. Er ment for sosiale arrangementer i regi av foresatte og en arena for 
elevene (spise, frokost osv). Elevene er med i utforming av området, og 3. 
trinn vant konkurransen om navn og slagord. 

- Sosiallærer læringsmiljø: Hilde Solbjør. 



o Ytre rammefaktorer - foreldrene: Hilde presiserte hvor viktig det er at 
foreldrene bidrar, hjelper skolen, fremsnakker skolen, elever, lærere osv. og 
sparer det negative til å si fra til skolen, men ikke si det til elevene.  

o Oppgaver:  
 Elevtimen 
 Trivelslederprogrammet – elever 4-7 trinn skal bidra til aktiviteter ute i 

storefri, 32 elever tilsammen 

 Følge med, bygge vennskap, gode rollemodeller – for hele 
skolen 

 Utvelgelse ved hemmelige valg: elevene skriver på en lapp 
hvem de tenker egner seg, lærerne kan også styre litt.  

 Har vært noen feil, til tross for klar beskjed ut.  
 Trivselsundersøkelsen: smiley 1-3 trinn, Olweus-undersøkelse 5-7 trinn 
 Olweus-programmet er mer synlig i alle trinn, gjerne inn i KRLE 
 Elevsamtaler, mekling, konflikter osv – tar kontakt med foreldre osv 
 Helt avhengig av tilbakemelding fra foreldrene 
 Skal lede SMU = skolemiljøutvalget – skolen i mindretall, skal snakke 

litt om hva det skal være 
 Barnevern 

 
Spm fra FAU: Hva er det største utfordringene ved skolen?  
Rektor: ikke de store konfliktene, men vekt på at det er ikke blitt gjort nok forebygging. 
Erkjenner at konflikter og mobbing vil alltid finnes, men forsøker å ta tak i det. Skolen og FAU 
var enige om at det er lurt: 

- Å ta en prat hjemme om holdninger osv, særlig der det oppstår mobbing og konflikt, 
men ikke alltid dette skjer. 

- Å ta tak i situasjoner raskt og følge opp, lage lekegrupper osv – blir ofte 
suksesshistorier 

- At alle foreldre tør å si fra om ting til andre og reagere på andre foreldres og 
gruppers holdninger: når man jobber konstruktivt med holdninger oppnår man gode 
effekter. 

Det ble også diskutert at sosiale medier er en utfordring fordi verken skolen eller foreldrene 
har kontroll. Skolen ønsket at FAU tar opp temaer relatert til dette på møter med foreldre. 
Speiler seg i atferden til barna, i konfliktløsning osv. Sosiallærer Nathalie har erfaring med at 
der det legges opp til tolkning på ulike språk, kan alle delta – positivt. 
 
Oppfølging: Pia tar med undervisningsopplegg til Hilde 
 
Samarbeidsformer mellom foreldrene:  
Forslag til hvordan FAU og trinnkontakter kan samarbeide og få opp engasjementet hos de 
andre foreldrene var at FAU etablerer gode rutiner for å videreformidle FAU-referat osv til 
de andre foreldrene på trinnet, at trinnkontakter og andre foreldre møtes jevnlig. Det er 
også mulig å opprette Facebook-gruppe/Messenger-gruppe for god kontakt og raske 
tilbakemeldinger/beskjeder til de andre foreldrene. 
 
FAU ba om at skolen og FAU kan samarbeide tettere om skole-hjem-samarbeidet. 
Oppfølging: Rektor tar videre innspillet om å invitere foreldrene/trinnkontakter med i 



planlegging av foreldremøtene med lærerne. I tillegg er det behov for at skolen tar ansvar 
for at det velges inn trinnkontakter og FAU-representanter når det er behov.  
 
Andre spørsmål som ble diskutert med skolen: 
Finnes det en mal eller minstestandard for hvordan utviklingssamtalene skal foregå? Felles 
agenda/struktur? Oppfølging: Rektor tar dette med tilbake til lærerne med mål om at det 
skal være en tydelig agenda, hva man ønsker osv – kanskje på hvert trinn.  
 
Endel trinn har ikke fått valgt trinnkontakter og FAU-representanter.  
2. trinn: må velge på nytt 
7. trinn har ikke hatt foreldremøte på et år 
5. trinn: ble valgt, men må gjøre på nytt 
Det er viktig at dette gjøres så raskt som mulig, slik at dette blir på plass til neste FAU-møte i 
oktober. Oppfølging: Rektor tar ansvar for å sørge for at dette skjer. 
 
Sosiallærer Nathalie informerte om spesialundervisning:  
Opplæringsloven §5-1 og 1-3 alle barn har rett til tilpasset opplæring/spesialundervisning (se 
presentasjon for detajler) – både barn som ligger bak og som trenger større utfordringer – 
trenger å vite både fra lærere og foresatte (dersom man opplever at lærerne ikke tar tak i 
det).   
Erfaringer tilsier at spesialundervisning kan føre til at barna mister viktig utvikling av 
ferdigheter som de trenger for å fungere, og blir i enkelte tilfeller for avhengig av hjelp. I 
tillegg kan det føre til at de faller utenfor fordi de ikke får være med på den vanlige 
undervisningen. Derfor prøver de å få til tilpasset undervisning, der kontaktlærer får hjelp og 
kanskje en assistent. Nathalies oppgave er å sørge for at det blir kvalitetsundervisning inne i 
klasserommet. Mål: eleven skal fungere i klassesituasjonen og utvikle ferdigheter. Elevene 
skal følge kompetansemålene, men kanskje trenger de hjelp til innlæring osv, og dette 
handler mer om ”organisering” og ”faglige” tiltak enn spesialundervisning.   
Det viktige er at kontaktlærer har eierskap til barnets opplæringsplan  individuell 
opplæringsplan kreves.  
Sosiallærerne følger opp lærerne som følger opp elevene 
Opplæringsloven §2-8 om særskilt språkopplæring – vedtak utløser penger, men skolen har 
valgt å bruke dette slik at det gagner alle elevene – færre elever i klassen 
 
Der man foreldre føler behov for å diskutere tilpasset opplæring er det viktig å ta tak i dette 
sammen med lærer, men dersom dette ikke har effekt kan man ta direkte kontakt med 
rektor/sosiallærer.  
 
Valg av styre i FAU for 2016-2017:  

- Leder: Astrid 
- Kasserer: Sigrunn 
- Nestleder: Pia 
- Sekretær: Velges neste møte 

Oppfølging: Pia kontakter Linh for oppdatering av websider når referat er godkjent. 
 
Astrid orienterte om FAU, Driftsstyret og SMU.  
FAU: alle foreldrene er i ”Foreldrerådet” som velger Arbeidsutvalg (FAU) med et styre 



Driftsstyret: to foreldre, to ansatte-representanter, tre eksterne (utnevnt av 
Utdanningsetaten). Astrid er leder i Driftsstyret, Trine Høie er også medlem som 
foreldrerepresentant 
SMU: Skolemiljøutvalg: første møte har funnet sted. Dette består av 2 
elevrådsrepresentanter, sosiallærer, ansvarlig for elevrådet, AKS-leder, 2 
foreldrerepresentanter. Møter i forkant av Driftsstyretmøte, torsdager. 5 møter i året 16-17, 
neste møte 1. Desember. Valg utsettes til neste møte. Oppfølging: Astrid ber skolen om å 
sende ut SMS til alle foreldre: ”Vil du bidra til et godt skolemiljø på Ammerud? Vi trenger 
medlemmer til Skolemiljøutvalget! Ta kontakt med FAU-leder Astrid Wergeland Biem på 
tlf XXXXXXXX.  
 
Utsatt til neste møte:  

- Arrangementer 
- Ammerud på tur – når skal fakturaen sendes ut? 
- Valg av sekretær i FAU 
- Valg av 1-2 representanter til SMU  

 
Neste møte: 10. Oktober kl. 1900.  
Oppfølging: Alle som var tilstede oppfordres til å invitere alle trinnkontaktene til neste møte 
og å sende ut FAU-referat til alle foreldre.  
 
 
 
 


