
Referat fra FAU-møte med SMU (Skolemiljøutvalget) mandag 23.januar 2017 

 

Fra ledelsen: Hilde Solbjør, sosiallærer og leder for SMU, Lene Stømner, leder for 

Aktivitetsskolen og sekretær for SMU, Eirik Ahdell, kontaktlærer for Elevrådet og representant 

fra AMU. 

 

SMU: Informasjon om høstens Elevundersøkelse 

Hilde Solbjør redegjorde for resultater fra Elevundersøkelsen som ble gjennomført ved 

Ammerud skole i høst. Undersøkelsen er pålagt fra Utdanningsdirektoratet for 7.trinn, og 

Ammerud skole har valgt å inkludere også 5. og 6.trinn. Tallene viser at elevene trives på 

skolen hvor over 92 % trives godt eller svært godt, og det er ingen som ikke trives noe særlig 

eller ikke i det hele tatt. Noen elever oppgir at de har blitt mobbet og skolen tar dette på alvor og 

har tiltak både for å forebygge og fange opp mobbing. 

 

Folkehelseprosjektet 

Lene Stømner og Eirik Ahdell informerte om oppfølging av Folkehelseprosjektet på AKS og  

skolen, og ba om innspill fra FAU til retningslinjer for sosiale sammenkomster som basefester 

og lignende. FAU mener det er det daglige inntaket i hverdagen som er viktig for helsa slik at 

slike sosiale sammenkomster hører til blant unntakene hvor det er lov å kose seg uten strenge 

retningslinjer for medbrakt mat.      

 

Mobilbruk 

Skolen har ikke anledning til å inndra mobiler som elever har med seg til skolen, som ikke er i 

bruk. Skolen har et tilbud til elevene om innlevering på morgenen på kontoret og at de kan 

hente dem der på slutten av dagen. Osloskolen er selvassurandør og har ikke 

erstatningsansvar ved tyveri av  ikke-innleverte mobiler. Ved bruk i timen konfiskeres mobilen 

av lærer og må hentes av foresatte.  

 

Resten av møtet var uten skolens ledelse med følgende saker. 

 

Skole-hjem-samarbeid  

● Det er opprettet et fast samarbeidsmøte mellom skolen og FAU, der vi blir enige om 

rutiner og gir innspill på hva som forventes av skole og foreldre. 

● klasselister er delt ut på de fleste trinn, dersom det er noen trinn som ikke har fått utdelt, 

bes de ta kontakt med Astrid 

● Alle foreldremøter vil bli holdt før vinterferien, blant annet med valg av nye 

trinnkontakter. Det er påpekt overfor skolen at de er lærerne som har ansvar for at 

trinnkontakter blir valgt. Foreldrene ønsker en plan for foreldremøter i forkant og ber 

skolen om å informere tydeligere om 1. Hvilke mål for de ulike trinnene, 2. Hva skal 

informeres om på de ulike foreldremøtene, 3. Trinnkontakter + FAU-representantene, 4. 

Rutiner for foreldreinvolvering, 5. Sørge for at foreldrene skal samarbeide med lærerne i 

forkant av møtene. Dette tas med i samarbeidsmøtet med skolen.  

 

FAUs økonomi  



Viktigste inntektskilder er julemesse, 17.mai og gaver fra foreldre hvor inntekten går til 

Ammerud på tur. 

● 17. Mai : Tidligere år har man fått 13000 i støtte fra borettslag i området, men ikke i 

2016. Det skyldes trolig at man ikke visste at det kunne søkes, og det vil søkes om dette 

for 2017.  

● Julemessa gikk med dobbelt så stort overskudd som i fjor etter gjennomførte endringer. 

● Oppfordring til foreldre om innbetaling til Ammerud på tur i desember 2016: litt over 

halvparten kom som direkte innbetaling, nesten like mye kom inn via Vipps. Innbetaling 

ved første henvendelse var høyere enn tilsvarende henvendelse til foresatte forrige 

skoleår og antas å skyldes mulighet til innbetaling via Vipps. I etterkant av møtet ble det 

på oppfordring fra FAU, sendt ut skole-SMS til foresatte om innbetaling til Ammerud på 

tur. 

 

Info fra 17.mai-komitee 

Planleggingen er i rute. Hest med vogn er ordnet. Ammerud kommer til å gå tidlig i 17.-mai-

toget i sentrum i år fordi skolen og korpset har jubileumsår. Busser til og fra byen koster rundt kr 

45.000 og skolen har varslet at den ikke kommer til å betale for busser i 2018 av hensyn til 

økonomien. 

 

Temamøte 

FAU utsetter temamøte siden skolen planlegger et større temamøte til høsten. 

  

Informasjon fra driftsstyret 

● Temamøte- skolen planlegger et større temamøte til høsten. 

● Om skolens økonomi: har vært et merforbuk og ved stillingskutt vil budsjettet bli i 

balanse fra 2018. 

● Skolen har laget en ny strategisk plan som gjelder fra 2017. 

 

Neste FAU-møte: 

Mandag 27.februar kl 1830. 

 

Referent: Hilde Madsen, (2.trinn) 


