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Referat, FAU-møte mandag 5. mars kl. 19.00-21.00 
Sted: Personalrommet (3. etg) 
 
Tilstede: Erik Morset, Malou Clemmensen, Judith Klein, Kajsa Wiull-Gundersen, 
Karianne Wiger Gammelsrud, Thomas Berger, Ingun Kihl og Kristin Kverndokk.  
Ikke tilstede: Roger Hauglid, Nicoline Grüner, Vibeke Yusra Sowe, Inga Lund Bjørnsen, 
Marko Kovacevic, Kaltun Abdi Hassan. 
Referent: Kristin Kverndokk, 15. mars 2018. 
 
1. Informasjon fra skolens ledelse ved Trinh Tran (und.insp. 1.-3. trinn) 
a) Foreldreundersøkelsen 
Utdanningsetaten sender ut Foreldreundersøkelsen. 
Den vil foregå fra 12. mars til 15. april 
Det vil kun være én foresatt pr. barn som kan svare på undersøkelsen. 
Undersøkelsen kan besvares på mobil, nettbrett eller pc 
Det er Utdanningsdirektoratet som lager undersøkelsen. 
https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/kvalitet-i-
osloskolen/foreldreundersokelsen/#gref 
 
Undersøkelsen vil se på de foresattes oppfatning av sitt barns trygghet og trivsel på 
skolen; skolemiljøet. Andre temaer som vil tas opp er hvordan foresatte opplever 
samarbeidet mellom hjem og skole, støtte fra lærere og elevens faglig utvikling. 
Et nytt område i undersøkelsen i år (2018) er læring og utvikling. 
Resultatene av undersøkelsen vil legges ut på skolens hjemmeside. 
 
FAU:  
Svarene fra Foreldreundersøkelsen bør være et verktøy som kan brukes. For å kunne se 
hva foreldrene mener og avdekke evt. utfordringer, bør underspørsmål kunne legges 
inn. Om ikke det er mulig å påvirke hvordan undersøkelsen utformes, bør skolen i 
etterkant kunne komme med underspørsmål på de områdene det er usikkerhet rundt 
hva foreldrenes svar faktisk betyr.  
FAU vil se på Foreldreundersøkelsen og svarene den gir i et møte etter at undersøkelsen 
er gjennomført. 
 
b) Kommunikasjon  - skole-hjemsamarbeidet 
Skolen har utarbeidet en kommunikasjonsmodell mellom hjem og skole for å 
tydeliggjøre kommunikasjonslinjen. Denne modellen skal legges ut hjemmesiden. 
 
FAU: Foreslår at modellen legges under fanen ”Kontakt oss” på hjemmesiden.  
 
Kommunikasjonen mellom skole og hjem var også et tema for skole-
hjemsamarbeidsmøtet mellom FAU-styret og skoleledelsen 28. februar (se punkt 3). 
 
c) Konkurranse på skolen - Ammerud Talent 
Ammerud Talent vil gjennomføres på skolen i vår. Dette er et ønske fra Elevrådet som  
gleder seg til dette.  Elever som har lyst til å delta i konkurransen, melder seg på selv.  
 
Det er hele tiden voksne som er dommere i konkurransen, ingen utstemming. Elevene 
har ikke stemmerett. 

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/kvalitet-i-osloskolen/foreldreundersokelsen/#gref
https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/kvalitet-i-osloskolen/foreldreundersokelsen/#gref
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Elevene kan melde seg på enkeltvis eller gruppevis. 
Innslagene kan være hva som helst, dvs. det trenger ikke være et musikkinnslag eller 
krav om live-framføring. Det kan for eksempel være et innslag vist på film.  
 
Skolen presiserer at de ikke bare skal se etter den ”flinkeste eleven”, men skal vurdere 
helheten i presentasjonen. 
 
Gjennomføringen av Ammerud Talent: 
12.-23. mars: Delfinale 1  - foregår i kontaktgruppen. Dommer kontaktlærer.  Det sendes 
to innslag inn til delfinale 2 
16. april – 4. mai: Delfinale 2 – forgår på trinnet/i basen. Vil foregå i Gullkroken(?). 
Dommere er nærmeste leder, baseleder, sosiallærer. Det sendes ett innslag fra hvert 
trinn til finalen. 
1. juni: Finale, med kun sju innslag, med scene , lyd og lys (ett innslag fra hvert trinn). 
Dommere er rektor + andre i ledelsen (referent usikker her).  
Generalprøve: åpen visning for 1.-3. trinn (Gullkroken) 
Finale: vises for 4. -7. trinn (Gullkroken) 
 
FAU: Innspill. Premien for å vinne hele Ammerud Talent bør ikke bare gå til den ene som 
vinner, men gå til hele klassen eller hele basen/trinnet da hver deltaker i finalen 
representerer sitt trinn. For eksempel en hyggelig feiring for hele basen. Selv om 
konkurransen muligens stort sett blir individuell, er det viktig å fokusere på støtte, 
samhold og fellesskapsopplevelse. Pengepremie til klassen/basen eller vinneren må 
unngås.  
 
FAU: Konkurranseaspektet. Barna møter konkurranse overalt i samfunnet. Det er svært 
viktig at skolen/lærerne snakker med barna om denne type konkurranse. Hvordan 
påvirker konkurranser oss? Det viktigste er å ha det gøy i Ammerud Talent, ikke å vinne. 
 
Trinh: I Ammerud Talent vil elevene kunne få sjansen til å vise mestring på en annen 
måte enn i klasserommet. Elevrådet blir tatt på alvor 
 
FAU: Forslag. Skolen inviterer foreldrene til et show i hver base (det som var delfinale 2 
med 8 innslag) til en sommeravslutning på hvert trinn. 
 
d) Toalettene 
Skolen er i gang med å tenke ut ulike løsninger for toalettene for de ulike trinnene.  
Toalettene skal ikke oppleves som et utrivelig sted å være. Elevene skal oppleve at det er 
trygt å gå på toalettene. Elevrådet er også opptatt av dette. 
 
FAU: Flere barn og foreldre påker at en del av låsene på toalettene ikke fungerer. De kan 
låses opp fra utsiden, og derfor kvier elever seg for å gå på toalettet. Kan skolen skifte ut 
låsene? 
Trinh: Det er ikke planer om å skifte ut låsene per i dag. 
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2. Skolens håndtering av mobbesaker.  
 
Tale Pleym (foresatt på 3. trinn) ønsker å dele med FAU sine erfaringer med skolens 
oppfølging av en mobbesak i høst. Både skolen og AKS fulgte opp saken med foreldrene 
som pådriver. Saken løste seg positivt, mobbingen stoppet etter en periode. Den 
viktigste lærdommen er at eleven har fått bekreftet at det hjelper å si i fra. 
 
FAU ønsker at ledelsen på neste FAU-møte informerer om den nye strategien mot 
mobbing i skolen. Fra januar 2018 gjelder en ny tiltaksplan for mobbesaker (skolens 
aktivitetsplikt og mal for aktivitetsplan) 
Hva ligger til grunn for den nye strategien? Hvilke konkrete tiltak har skolen i 
mobbesaker? Hvilke erfaringer har skolen om hva som fungerer, og hva som ikke 
fungerer? Det ønskes også avklaring på om det er automatikk i at AKS følger opp i 
mobbesaker. 
 
Den nye strategien mot mobbing  ble tatt opp i skole/hjemsamarbeidsmøtet mellom 
FAU-styret og skoleledelsen 28. februar (se punkt 3). FAU ønsker at skolen informerer 
hele FAU om den nye strategien. 
 
FAU: det bør være rutiner på hvordan elevene følges opp i skolegården, spesielt på de 
laveste trinnene hvor førsteklassingene er spesielt sårbare. Hvordan barna tas i mot og 
føler seg sett i klasserommet/basen og ute i friminuttene og på AKS er særdeles viktig 
det første året. Det må sikres at det er nok voksne ute friminuttene - både i skoletida og 
på AKS  - som førsteklassingen kjenner og er trygge på. Det har dette skoleåret vært 
tilfeller av at noen eldre elever på skolen har plaget de yngste elevene i friminuttene. 
Skolen har tatt tak i dette og det har løst seg. Men slike saker er alvorlige og forebygging 
er viktig. 
 
FAU kan komme med konkrete forslag om forebyggings- og oppfølgingstiltak som skolen 
kan vurdere. Hva ser FAU som viktig for å ivareta tryggheten til de yngste elevene, og 
spesielt førsteklassingene, på skolen?  
 
 
3. Informasjon fra skole-/hjemsamarbeidsmøtet.  
Karianne og Kristin (FAU) var i møte med skolens ledelse (Kiet og Lene) onsdag 28. 
februar. Kiet skriver referat fra møtet. 
 
I møtet ble følgene temaer tatt opp: 

• Samarbeid FAU og skolen. 
• Samarbeid mellom hver enkelt foresatt og skolen (tilsvarende 

kommunikasjonsmodellen) Informasjon- og kommunikasjonsform. 
• Saker fra Elevrådet – Ammerud Talent, mobbing (skolens aktivitetsplikt og mal 

for aktivitetsplan), toalettforholdene på skolen 
• Retningslinjer for kosthold og fysisk aktivitet på Ammerud skole ble forelagt. 

Dette er nå lagt ut på skolens nettsider under fanen Fagtilbud- 
Folkehelseprosjektet: 
https://ammerud.osloskolen.no/fagtilbud/satsingsomrader/folkehelseprosjekte
t/ FAU mener det i tillegg bør legges ut mer utfyllende informasjon på skolens 
nettside om Folkehelseprosjektet i Groruddalen 

https://ammerud.osloskolen.no/fagtilbud/satsingsomrader/folkehelseprosjektet/
https://ammerud.osloskolen.no/fagtilbud/satsingsomrader/folkehelseprosjektet/
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• Retningslinjer for fysisk aktivitet på Ammerud skole ble forelagt. Dette skal også 
legges ut på skolens nettside. Det ligger ikke ute per i dag. 

• Gymtimene – FAU formidlet foreldrenes ønsker at elevene bør har gym på skolen 
hver uke. 

• Lærerkabalen -  FAU mener det er viktig med god informasjon fra skolen tidlig i 
året om hvordan skolen ønsker at lærerkabalen skal legges. Foresatte forstår at 
det kan bli endringer, men det er viktig med tryggheten i bunn når vi vet hva 
skolen selv jobber for. Når alt oppleves uvisst før lærerkabalen legges 1. juni, 
skaper det en usikkerhet for elevene og enkelte lærere. Den uvissheten, og 
hyppig lærerbytte, kan være ødeleggende for et godt klassemiljø. 

 
FAU vil jobbe videre med: 

• Informasjon og dialog. Viktig at det kontinuerlig jobbes med en god dialog 
mellom skolen, foresatte og elever. Når foreldre henvender seg til skolen må de 
alltid få svar, selv når skolen mener den ønskede kommunikasjonslinjen ikke er 
fulgt. Hvordan foreldrene opplever å bli møtt når de henvender seg til skolen er 
svært viktig. Tydelig informasjon fra skolen er sentralt for god dialog.  I dette 
ligger også bevisstheten om bruk av SMS - når sendes SMS til foreldre, hva som 
sendes på SMS, evt bruk av fellesmail. Generell informasjon til alle må ligge enkelt 
tilgjengelig på skolens nettside. 

• Lærerkabal. FAU kan komme med konkrete forsalg hva slags kommunikasjon 
foreldrene ønsker om dette.  

 
4. Folkehelseprosjektet.  
Kristin legger fram dokumentet fra arbeidsgruppa (sendt i e-post til FAU). Dokumentet 
ble skrevet før jul. Kort diskusjon om dokumentet. Enighet om å trekke ut noen 
hovedpunkter og utarbeide/redigere et nytt forslag til et folkehelsedokument  på 
bakgrunn av de felles retningslinjene som skolen nå har lagt ut (Felles retningslinjer for 
fysisk aktivitet og kosthold). 
 
Judith, Karianne og Kristin  - utarbeider/redigerer et nytt forslag  og presenterer det på 
neste møte.  
 
5. IKT-satsingen på skolen  
Svært liten tid til å diskuterer dette punktet.  
IKT-arbeidsgruppa hadde møte 13. februar (referat sendt i e-post 16. februar) . 
Arbeidsgruppa ønsker å gå i direkte dialog med FAU om skolens IKT-satsing, som er 
tenkt startet fra høsten 2018 (se referat fra FAU-møte 5. februar da dette temaet første 
gang ble forelagt FAU) 
 
Thomas Berger går i møte med IKT-arbeidsgruppa. Innspill kan sendes til Thomas. Vi 
setter av god tid til å diskutere dette temaet på neste FAU-møte i april. 
 
6. Eventuelt 
Ingen saker 
 


