
 1 

Referat  - FAU-møte mandag 4. juni kl. 19.00-21.00 
Sted: Personalrommet (3. etg), Ammerud skole 
Tilstede: Kajsa Wiull-Gundersen, Thomas Berger, Karianne Wiger Gammelsrud, Erik 
Morset, Judith Klein, Roger Hauglid, Nicoline Grüner, Kristin Kverndokk, Runa Merete 
Vik Williams (FAU-representant fra høsten 2018)  og Trine Høie (Driftsstyret og FAU-
representant fra høsten 2018). 
Fra skolens ledelse: Christer Sundby 
Ikke tilstede:, Vibeke Yusra Sowe, , Marko Kovacevic, Kaltun Abdi Hassan, Inga Lund 
Bjørnsen, Ingunn Kihl, Malou Clemmensen, og Astrid Wergeland Biem  (Driftsstyret) 
Referent: Kristin Kverndokk,  
 
 
Del 1, kl. 19.00-19.30: Møte med skolens ledelse, ved Christer Sundby 
 
1. Informasjon fra skolen ledelse. 
IKT-satsingen på Ammerud skole fra høsten 2018.  Gjennomgang av satsingen ved 
Christer. 
(Dette er opprinnelig punkt 5 som flyttes til denne første delen av møtet.) 
 
Christer påpeker at Ipad (skal omtales som læringsbrett) kun skal være et verktøy og et 
tillegg i undervisningen. Ammerud skal ikke bli en Ipad-skole.  
Elevene skal fortsatt lære å skrive med blyant, og noen kladdebøker skal beholdes i 
undervisningen. 
 
Punkter fra begrunnelsen for innføringen: 
- elever og lærere skal være rustet til å møte framtidas digitale hverdag 
- økt motivasjon og mestring, lyst til læring 
- elev- og aktivitetssentrert undervisning 
- samarbeidskultur mellom lærerne, med mulighet for større grad av deling 
- økt grad av tilpasset opplæring. Spesialundervisning slik den er i dag tas ut. Det er 

ønsket at all undervisning skal foregå i klasserommet. 
- foreldrene skal kunne kan følge bedre med på oppgavene elevene får på skolen og 

tilbakemeldingene fra lærerne. (Dette legges ut på læringsbrettet. Man kan velge å få 
varsel eller ikke når lærer legger inn beskjeder via en app som kan lasts ned) 

 
Fra høsten 2018 starter undervisning med læringsbrett for 1.-3. trinn. 
(Appene som tilbys tilsier at dette skal være fra 1.-3. per i dag.)  
I tillegg starter også 6. trinn (lærere på trinnet ønsket dette selv). 6. trinn vil slik 
fungere som et pilottrinn (Apalløkka ungdomsskole også vil starte med læringsbrett i 
undervisningen).  
Mellomtrinnene vil starte med læringsbrett ved et senere tidspunkt (2019/2020). 
 
Status, opplæring:   
Lærerne: Christer er ansvarlig for opplæringen av lærerne. Opplæringen startet i mai, og 
vil fortsette etter sommeren. Alle på skolen får den samme opplæringen (for alle trinn) 
Elevene: Elevene som får læringsbrett til høsten vil få all opplæringen på en gang 
Foresatte: Vil få tidlig info og egne opplæringsvideoer 
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Gjennomgang av noen av appene (til sammen 11stk) 
- Skolen ønsker ikke drilloppgaver, men fokus på skapende og kreative apper. 
- Det vil komme flere apper til etter hvert (for eksempel en klokkeapp). 
- Eleven får ikke tilgang til Appstore, dvs. de får ikke lastet ned egne apper på¨skolens 
læringsbrett. 
 
 
FAU: Innspill ang, lekser og tidsbruk 
Foreldrene bør diskutere om det skal være felles retningslinjer for tidsbruk på 
læringsbrettet hjemme (utenom leksetid).  
 
Christer: læreren kan stenge av (stenge Classroom), og det er ikke mulig å laste ned 
andre apper enn det skolen har bestemt.  
Lærer velger hvem som ser hva på læringsbrettet gjennom gruppeinndelinger (lærer-
elev, eller diskusjonsgrupper) Innlogginger 
 
Nettvett:  
Opplæring av foreldre – møter/kurs vil arrangeres. Kan FAU bidra her i løpet av høsten? 
 
Skolen påpeker at læringsbrettet er et pedagogisk verktøy som skal brukes i 
undervisning og til lekser. Skolen vil utarbeide ”kjøreregler” til foresatte ved bruk av 
nettbrettet hjemme. 
 
Nettfilter. Det vil være nettfilter på skolens nettverk, men ikke på hver enkelt enhet. 
Foresatte er ansvarlig for nettfilter hjemme og må følge med på barnas nettbruk. 
Skolen har meldt til Utdanningsetaten om behov for nettfilter på hver enhet. Svaret er at 
Utdanningsetaten på nåværende tidspunkt ikke ønsker å ta i bruk én teknisk løsning, da 
det ventes på anbefaling fra nasjonalt hold. Infobrev fra skolen vil komme (kommentar: 
informasjon vedrørende nettfilter ble sendt til FAU 18. juni) 
 
Leieavtale: 
Avtale om lån av IKT-utstyr (læringsbrettet og evt. annet utstyr) er, slik vi forstår det, 
utarbeidet sentralt og er lik på Osloskolene. 
Diskusjon om erstatningskrav - forpliktelser - mislighold (digital mobbing og lignende). 
Christer påpeker at skolen vil utøve skjønn. 
 
 
 
Del 2, kl. 19.30-21.00 
 
2. Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø. 
Siste utkast diskuteres for å gi konkrete tilbakemeldinger til sosiallærer Ranveig Kvello. 
 
Kommentar:  
Tilbakemelding ble sendt til Ranveig av Kristin, på vegne av FAU etter møtet (og etter at 
en nyere versjon ble sendt ut 6.juni). I tilbakemeldingen ble det påpekt at det er en god 
og gjennomarbeidet handlingsplan.  
Det er et par punkter som FAU diskuterte på møtet 4. juni som formidles til Ranveig: 
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1. Diskusjon og delte meninger i FAU om det er riktig å skrive inn "Ammerud talent" som en 
del av de forebyggende tiltakene i planen. ”Ammerud talent” kan virke forebyggende og 
inkluderende, men det er viktig å være oppmerksom på at en slik konkurranse også kan 
ha motsatt virkning for noen elever.  
 
FAU mer at ”Ammerud talent” er et fint tiltak, og det virker som om det fungerer godt. 
Vi foreldre opplever at mange elever liker dette og har det gøy. Det er likevel viktig å være 
bevisst hvordan denne konkurransen følges opp av kontaktlærere og ledelsen; spesielt for 
barna som føler at de ikke mestrer en slik konkurranseform. Hvordan følges barna opp i 
den perioden konkurransen pågår; både de som vinner og de som opplever de taper? 
Hvordan få til opplevelse av inkludering i fellesskapet under "Ammerud talent" og ikke 
en ekskludering som følge av konkurransen? Hvilket klima skaper konkurranseformen i 
kontaktgruppa/basen? Diskusjonen i FAU gikk bl.a. på om en slik konkurranseform  bør stå 
som et eget punkt under forebyggende tiltak i planen. Vi konkluderte ikke, men viktig med 
bevissthet rundt dette. 

2. Diskusjon om modellen på kommunikasjonslinjen ved skolen angående saker som gjelder 
flere barn. Vi er alle enige om at foreldre bør melde fra direkte til kontaktlærer i saker som 
angår flere barn. Men det er delte meninger i FAU om pilen i modellen også bør gå til 
trinnkontaktene; dvs. at foreldrene har mulighet til å kontakte trinnkontaktene i saker som 
gjelder flere i klassen eller basen og som ikke er taushetsbelagte. I dag fungere det slik i 
noen kontaktgrupper, mens andre kontaktgrupper bruker ikke trinnkontaktene på denne 
måten. Hva slags rolle trinnkontaktene skal ha, ønsker FAU å se på til høsten. Vi ser det er 
viktig å tydeliggjøre hva rollen innebærer. 

Som nevnt i tilbakemeldingen vil FAU fra høsten av jobbe med trinnkontaktene rolle. 
Det er viktig å tydeliggjøre rollen både for foresatte, kontaktlærerne, FAU og skolens 
ledelse. 
 
3 Sosial aktivitetsplan for Ammerud skole 
Ranveig har sendt FAU et eksempel som kan brukes som utgangspunkt for drøfting om 
bruk av aktivitetsplaner (eksempelet er en aktivitetsplan til 4. trinn på Skedsmo skole) 
 
Diskusjon rundt bordet om hvordan en aktivitetsplan bør se ut og brukes.  
 
Enighet om: 
- aktivitetsplanen  bør ikke være statisk, men utarbeides for hvert trinn, hvert år.  
- trinnkontaktene for hvert trinn kan brukes aktivt  for å utarbeide en aktivitetsplan . 
FAU foreslår at to av trinnkontaktene møter baseleder (og evt. undervisningsinspektør) 
tidlig på høsten for å utarbeide en konkret aktivitetsplan for skoleåret.  
- FAU kan bidra med forslag til aktivitetsplanen. 
- Viktig med synliggjøring av sosiale aktiviteter.  Dette bør bl.a. formidles på 
foreldremøtene. 
 
FAU mener det er svært viktig at skolen viser hva som konkret gjøres for det sosiale 
miljøet. Dette bør være en sentral del av formidlingen på foreldremøtene – på alle 
trinn.  
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I møte med skolen er det viktig at foreldrenes opplever at trygghet for barna og det 
sosiale miljøet tas på alvor på skolen.  
Særs viktig er det at dette er et tema for det første møtet mellom skolen og foresatte på 
1. trinn hver høst.  
 
Dette vil FAU bringe videre og diskutere i et samarbeidsmøte med ledelsen over 
sommeren:  
- Hva kommuniserer man på foreldremøtene? 
- Hva gjør skolen aktivt og konkret for det sosiale miljøet på skolen? 
- Hvordan kan en sosialaktivitetsplan fungere? 
- Trengs det å utarbeide en mal om hva som bør formidles foresatte på foreldremøtene? 
- Hvordan møter skolen foresatte på første trinn i det første foreldremøtet? 
- lytte til foresattes ønsker og forventinger til det sosiale miljøet på skolen, og klar 
formidling av skolens ønsker og mål. 
- Åpenhet om hvordan skolen jobber aktivt for at elevene skal ha det bra på skolen 
- Bruk av evalueringsskjemaer etter foreldremøter. Et verktøy er evaluering på sms.  
 
Konkrete forslag som kan være i en aktivitetsplan: 
- faste turdager i nærområdet og skogen 
- Rusken-dag i mai 
- Klasser besøker hverandre på tvers av trinn, hvor de eldste leser høyt for de yngste. 
- Blande trinnene for flere aktiviteter - for eksempel lekegrupper på tvers av trinn, 

felles juleverksted, spillkvelder (brettspill, sjakk, kort og liknende) 
- Litteraturuke - med sosiale aktiviteter og gjerne besøk av forfattere 
- Lokalhistorieuke – på tur i nærområdene (samarbeide med for eksempel Grorud 

historielag https://www.grohi.no) 
 
 
4. Retningslinjer for fysisk aktivitet (vedlegg) 
Lene Stømner har utarbeidet et forslag for retningslinjer for fysisk aktivitet i skolen, og 
FAU mener det er mange gode forslag her.  
 
FAU-ledelsen har fått informasjon fra Kiet om at Osloskolen utsetter Stortingets vedtatte 
krav om én times fysisk aktivitet med ett år. Begrunnelsen er at skolene skal få 
nødvendig tid på seg til å utarbeide gode tiltak og løsninger.  
 
Skoleledelsen spør om FAU kan komme med forslag  til felles regler knyttet til 
skjermtid. FAU mener regler for skjermtid ikke bør komme som direktiver fra skolen, 
men skolen og FAU bør sammen legge til rette for at dette diskuteres på hvert trinn. 
Det sier seg selv at regler om skjermtid vil være aldersbetinget; hvert trinn vil ha sine 
muligheter og utfordringer.  
 
God informasjon fra skolen til både elever og foresatte om bl.a. nettvett er viktig. 
FAU kan bidra med workshops for foreldre med temaer som om skjermtid, nettvett og 
sosiale medier. Det nye FAU vil se på mulighetene til workshops i neste skoleår. 
 
Karianne melder tilbake til Lene på vegne av FAU. 
 
 

https://www.grohi.no/
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5. IKT-satsingen fra høsten. Status 
Se punkt 1 
 
6. Informasjon fra siste møte i Driftstyret, ved Trine. 
Trine Høie (leder av Driftstyret) møter for Astrid Biem Wergeland og redegjør for 
vårens siste møte i Driftsstyret. 
 
Sak om utleie av skolen i påskeferien (se referat fra FAU-møtet 30. april): Skolen mener 
dette ble en svært uheldig situasjon. Ledelsen har beklaget det som skjedde, og påpeker 
at liknende situasjoner ikke skal skje igjen. Utleien i påsken var ikke godt planlagt.  
Saken er ferdig behandlet. 
 
Om IKT-satsinga: 
- Finansieringsplanen er godtatt. Tilbakebetaling over 3 år. Skolen har hatt et 

underskudd som nåværende ledelse arvet fra forrige ledelse. Trine mener at 
Driftsstyret har kanskje heller ikke vært så ”våkne” om dette. underskuddet. Det er 
på bedringens vei.  For å finansiere innkjøp av læringsbrett, får skolen låne penger 
rentefritt fra kommunen.  

- Pedagogisk plan. Det ble lagt fram en pedagogisk plan for Driftstyret som er 
godkjent.  Lærerne som sitter i  Driftsstyret ønsker å fokusere på tilrettelagt 
undervisning 

- Driftsstyret har vært opptatt av det sosiale i forbindelse med bruk av læringsbrett 
- Leieavtalen. Ved erstatningskrav mener Driftsstyret at det må utøves skjønn fra 

skolens side. Læringsbrettene skal inngå i læreverket og er et verktøy hver og en 
elev pålegges å ha ansvar for (fra de yngste til de eldste).  

- Driftsstyret påpeker viktigheten av økt opplæring og god oppfølging av skolens 
pedagogiske personale - både i år og neste år. 

 
 
7. Informasjon fra siste skole-hjemsamarbeidsmøte, ved Karianne og Kristin 
Henviser til referat fra møtet 28. mai som ligger ute på skolens hjemmeside 
https://ammerud.osloskolen.no/contentassets/aff0e74d574f469282bf99bd515a1b8d/
skole-hjemsamarbeidsmote-28.05.2018.pdf 
 
8. Oppsummering fra 17. mai. 
Kort oppsummert ble 17. mai på Ammerud skole en bra dag! 
Hva som kom inn av penger til FAU (Ammerud på tur) og skolekorpset var usikkert på 
dette møtetidspunktet. 
 
Info om at leder for årets 17. mai-komité trekker seg (har vært leder i 2 år)  
FAU påpeker at det er viktig å overføre kunnskapen fra nåværende leder til neste. 
 
 
9. FAU neste skoleår. 
Fra dette årets FAU er det klart at Judith Klein og Kristin Kverndokk fortsetter i FAU 
neste skoleår. Det er muligens også flere, men hele FAU var ikke tilstede på møtet.  
 

https://ammerud.osloskolen.no/contentassets/aff0e74d574f469282bf99bd515a1b8d/skole-hjemsamarbeidsmote-28.05.2018.pdf
https://ammerud.osloskolen.no/contentassets/aff0e74d574f469282bf99bd515a1b8d/skole-hjemsamarbeidsmote-28.05.2018.pdf
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Neste skoleårs FAU-representanter var invitert til dette siste FAU-møtet før sommeren. 
To nye representanter møtte - Trine Høie og Runa Merete Vik Williams. Årets FAU 
ønsker dem – og de andre representantene - velkomne inn i FAU fra høsten av! 
 
FAU vil fortsette å ha møter én gang i måneden i skoleåret 2018/19, og møtene vil 
fortsatt være på mandager kl. 19-21. Møtedatoer  kommer i i august.  
 
10. Eventuelt 
Vi takker for dette skoleåret og ønsker hverandre god sommer! 
 


