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Referat fra FAU-møte, mandag 5. februar kl. 19.00-21.00 
Sted: Personalrommet (3.etg.), Ammerud skole 
 
Tilstede: Roger Hauglid, Nicoline Grüner, Kajsa Wiull-Gundersen, Karianne Wiger 
Gammelsrud, Thomas Berger, Ingun Kihl og Kristin Kverndokk.  
Ikke tilstede: Vibeke Yusra Sowe, Malou Clemmensen, Inga Lund Bjørnsen, Erik Morset, 
Marko Kovacevic, Kaltun Abdi Hassan 
Referent: Kristin Kverndokk, Oslo, 15. februar 2018  
 
 
1. Informasjon fra skolens ledelse 
- ved rektor Kiet Dang, Lene Stømner (undervisningsinsp. 4.-5.trinn) og Christer Sundby 
(leder for AKS) 
 
a) Arbeid med ny IKT-satsing ved skolen. 
Christer Sundby informerer om at han fra januar i år leder en arbeidsgruppe bestående 
av noen av skolens lærere samt IKT-ansvarlig på skolen.  Denne arbeidsgruppa skal se 
på hvordan skolen fra høsten 2018 skal satse på IKT i undervisningen. FAU og skolens 
ledelse vil være referansegrupper for arbeidsgruppa. 
 
Arbeidsgruppa har fast møtetid én gang i mnd (tirsdager). Det vil bli hyppigere 
møtevirksomhet utover våren. Christer skal sende referat fra alle møtene til 
referansegruppene, FAU og skolens ledelse, slik at disse kan komme med innspill etter 
hvert møte.  
 
FAU: Hvorfor skal det være en IKT-satsing? Hva er målet?  
Dette kan ikke ledelsen svare på per i dag.  
 
FAU påpeker viktigheten av et klart mål med arbeidet slik at både lærere, ledelse og 
foreldre vet hva skolen vil med IKT-satsingen - og hvorfor. 
 
FAU mener det er flere grunnleggende spørsmål som er viktige å få diskutert og avklart 
tidlig i prosessen. Noen spørsmål som kommer opp på møtet er:  
Skal lærerbøkene bort? 
Skal barna fortsatt lære håndskrift? 
Krever skolen at alle må ha nettilgang hjemme? 
Krever skolen at alle må ha tilgang til PC eller Ipad hjemme? 
Skal elevene få hver sin Ipad av skolen, i så fall vil det gjelde alle eller bare noen av 
trinnene? 
 
Thomas Berger vil ha hovedansvaret i FAU for å følge opp arbeidet til IKT-gruppa. 
 
b) Skole/hjem-samarbeidet 
En samarbeidsgruppe bestående av to representanter fra FAU og to fra skoleledelsen, 
Kiet og Lene, skal møtes 4-6 ganger i løpet av året. Dette er viktige møter for å få til en 
tettere og god dialog mellom skoleledelsen og FAU.   
 
Det første skole/hjem-samarbeidsmøtet i år vil finne sted 28. februar. 
Karianne Wiger Gammelsrud og Kristin Kverndokk vil møte fra FAU. 
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c) Elevundersøkelsen 2017  
Lene Stømner gjennomgår Elevundersøkelsen som ble holdt høsten 2017 for 5. – 7. 
trinn. Noen få av svarene fra undersøkelsen er plukket ut og lagt på nettsiden til skolen. 
Hele undersøkelsen skal Lene sende til FAU. 
 
Utdanningsetaten bruker resultatene fra Elevundersøkelsen for å følge opp skolene.  
På hvilke områder må Ammerud skole sette inn flere ressurser?  
Det er flere punkter hvor skolen i år skårer bedre enn i fjor. 
 
Et av svarpunktene som trekkes fram av undersøkelsen er tallene knyttet til mobbing.  
I 2016 var det 7,2% av elevene i 5.- 7. klasse på Ammerud skole som svarte at de ble 
mobbet 2-3 ganger i mnd. Dette tallet var høyt - et såkalt rødt tall (over 7 %) - og skolen 
ble fulgt opp av Utdanningsetaten. I 2017 har tallet gått ned til 5,33 %. De som blir 
mobbet svarer at mobbing kan skje både i klasserommet og i skolegården,  
 
Dårligst ut i undersøkelsen kommer toalettforholdene på skolen med 2,7 snittpoeng (av 
maks 5 poeng). Det kommer ikke fram av undersøkelsen hva det skyldes, og FAU ber 
ledelsen sjekke opp dette. Det har tidligere vært rapportert om dårlige toalettforhold på 
de laveste trinnene, men denne undersøkelsen gjelder 5. -7. trinn. Det er derfor viktig å 
få kartlagt hva elevene mener er de konkrete problemene med toalettforholdene på 
skolen.   
FAU lurer på om det kan skyldes låsene på toalettene, og spør om disse kan skiftes ut. 
Det er mulig å lirke opp låsene utenfra, og flere elever har dessverre opplevd dette. 
Ledelsen svarer at det per i dag ikke er planer om å skifte ut låsene på toalettene.  
 
FAU påpeker at det i framstillingen av Elevundersøkelsen på skolens nettside, burde  
vært tydelig skrevet hva poengsummene betyr og hva den maksimale poengsummen 
som kan oppnås er.  Ledelsen oppgir at maks poengsum er 5.  
Eksempel (hentet fra undersøkelsen 2017): 
”Er du fornøyd med skolehelsetjenesten på skolen?” 4,6 snittpoeng 
”Jeg trives på skolen” – 4,5 snittpoeng 
”Jeg gleder meg til å gå på skolen” – 4,5 snittpoeng 
 
Det vil bli satt i gang en elevundersøkelse for 1.- 4.klasse til høsten. 
 
 
2. Valg av ny leder og nestleder i FAU. 
 
Det er dessverre ingen i FAU som stiller som leder. 
 
Vi får likevel på plass et nytt styre som samlet vil fungere som FAUs ledelse. 
Skoleledelsen kan sende e-post til hele styret for å kommuniserer med FAU. 
 
Nytt styre i FAU er: 
Nestleder: Karianne Wiger Gammelsrud karianne.wiger@gmail.com 
Sekretær: Kristin Kverndokk kristin.kverndokk@nrk.no 
Styremedlem: Kajsa Wiull-Gundersen kajsawg@gmail.com 

mailto:karianne.wiger@gmail.com
mailto:kristin.kverndokk@nrk.no
mailto:kajsawg@gmail.com
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Vara: Vibeke Yusra Sowe yus-2011@hotmail.com  
(Vibeke var ikke til stede under møtet, men dette ble avklart på e-post i etterkant.) 
 
 
3. Arbeidsgrupper. Hvor langt har vi kommet?  
Representanter for hver av gruppene presenterer: 
 
a) Folkehelse 
Folkehelsedokumentet som Ketil, Kristin og Malou har vært ansvarlig for i høst, har 
tidligere blitt sendt ut til FAU, men vi har ikke fått sett på dette i plenum.  
Kristin sender ut dokumentet på nytt til alle i FAU, slik at dette kan leses før neste møte 
5. mars. Målet er å sende ut dokumentet til skoleledelsen etter neste FAU-møte. 
 
b) Trygg skolevei 
Kajsa tipser om Trafikkagenten.no som henvender seg til elever, lærere og foreldre.  
Dette er en mobilapp fra Bymiljøetaten hvor man konkret kan melde fra om forhold ved 
skoleveien som bør forbedres. Se: http://www.trafikkagenten.no 
Skolen kan også melde på hele klasser. 
 
FAU vil også foreslå for skolen at det opprettes skolepatruljer i Ammerudveien. Dette er 
aktuelt i kryssene Ammerudveien/Ammerudhellinga og Ammerudveien/Alundamveien. 
Elever på 7. trinn kan læres opp til å virke i skolepatruljer. Skolepatruljegruppene 
jobber på omgang og tiltaket iverksettes i jevnlige perioder.  
Veiledning om skolepatruljer på Trygg Trafikk: 
https://www.tryggtrafikk.no/tema/skole/skolepatrulje/  
 
Disse innspillene vil tas videre til skoleledelsen. 
 
c) Læringsmiljø 
Kajsa informerer om at Standard for godt skolemiljø skal gjennom FAU og Driftstyret før 
det godkjennes.  
I skole/hjem-samarbeidsmøtet i slutten av februar vil FAU høre med skoleledelsen 
hvordan det går med arbeidet med Standard for godt skolemiljø . 
 
d) Foreldreengasjement  
Dette er et område som det stadig må jobbes med.  
 
Først ut er foreldremøtene som skal holdes i mars og april. Trinnkontaktene skal 
inviteres til å delta aktivt på foreldremøtene, samt komme med forslag om temaer i 
forkant av møtene.  
 
FAU oppfordrer trinnkontaktene som ikke har blitt kontaktet av baseleder på trinnet om 
å ta kontakt og samarbeide direkte med dem om foreldremøtet. 
 
 
4. Hvilke saker bør FAU prioritere denne våren?  

• Å få til et godt skole-hjemsamarbeidet er viktigste. 
• IKT-satsingen, Thomas har hovedansvar for dette i FAU. 
• Fullføre snarest folkehelsedokumentet som spilles inn til skoleledelsen - Kristin 

mailto:yus-2011@hotmail.com
http://www.trafikkagenten.no/
https://www.tryggtrafikk.no/tema/skole/skolepatrulje/
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• Evt. planlegge et storforeldremøte i regi av FAU til høsten. Hva skal hovedtema 
være? Er det noen foredragsholdere vi ønsker å invitere?  

 
 
5. Spond  
Roger informerer om bruk av Spond ved innkallinger til FAU-møter. 
Alle oppfordres til å svare på om de kommer på FAU-møtene via Spond. 
 
 
6. Eventuelt 
a) Informasjon om OSLO KFU – program for 2018 

• 8. februar, Bryn skole: Temakveld om mobbing Invitasjon Påmelding 
via http://kortlink.no/3au 

• 15. mars: Foreldrekonferansen 2018. For mer informasjon, gå 
til Foreldrekonferansen. 

• 5. april: Skolegruppemøte med områdedirektørene. Møtet varer fra 18:00 – 
20:30. 

• 12. april: Årsmøte 2018. For mer informasjon, gå til Årsmøte. 
• September: Mulig skolegruppemøte i uke 37, 38 eller 39? 
• 18. oktober: Innføringskurs i FAU-arbeid. For mer informasjon, gå til Grunnkurs 
• November, uke 45-46: Skolegruppemøte med områdedirektørene. Informasjon 

om vertsskole og endelig dato kommer så fort det er vedtatt i Oslo KFU. Møtet 
varer fra 18:00 – 20:30. 

 
b) Økonomi: 
Økonomiansvarlig, Sigrun (trinnkontakt i 6. klasse, ikke FAU-medlem) ønsker at en 
person fra FAU signerer utbetalinger sammen med henne slik at muligheten for 
mislighold reduseres.  Dette vil Roger gjøre.  
 
Spørsmål: Hvilke konkrete prosjekter/turer brukes det penger på i potten ”Ammerud på 
tur”?  Roger snakker med Sigrun og orienterer FAU på et senere møte. 
 
 
 

http://oslokfu.no/wp-content/uploads/2014/06/Invitasjon-FAU-foreldreseminar-8.-feb-2018.pdf
http://kortlink.no/3au
http://oslokfu.no/stormote/
http://oslokfu.no/arsmote-2018-2/
http://oslokfu.no/ny-i-fau/grunnkurs/

