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Referat FAU-møte mandag 9. april kl. 19.00-21.00 
Sted: Personalrommet (3. etg), Ammerud skole 
 
Tilstede: Kajsa Wiull-Gundersen, Thomas Berger, Nicoline Grüner, Erik Morset, Ingunn 
Kihl, Karianne Wiger Gammelsrud, Inga Lund Bjørnsen, Judith Klein, Astrid Wergeland 
Biem  (Driftsstyret) og Kristin Kverndokk.  
Fra skolens ledelse: Christer Sundby 
Ikke tilstede: Malou Clemmensen,  Roger Hauglid, Vibeke Yusra Sowe, , Marko 
Kovacevic, Kaltun Abdi Hassan. 
Referent: Kristin Kverndokk, 18. april 2018. 
 
 
Del 1, kl. 19.00-20.15: Møte med skolens ledelse, ved AKS-leder Christer Sundby. 
Christer ba om å få bytte på rekkefølgen av sakene. 
 
1.  Utleie av skolen i påskeferien til Det vietnamesiske buddhistsamfunn i Norge.  
Hva skjedde?  
 
Bakgrunn: I påsken leide rektor ut deler av Ammerud skole til Det vietnamesiske 
Buddhistsamfunn i Norge uten at verken AKS-ansatte eller foresatte hadde blitt 
informert om dette på forhånd. Skolen hadde inngått leieavtale med innkvartering hele 
påskeuken; fra palmehelgen til 2. påskedag. Skolen var i bruk for AKS mandag til onsdag 
i påskeuken. Leieforholdet ble imidlertid avbrutt av rektor tirsdag 27. mars etter klager 
fra flere foreldre med barn på AKS. Rektor beklaget da leieforholdet. 
 
Kristin Kverndokk i FAU dro til skolen mandag formiddag (26. mars) og dokumenterte 
(fotograferte) ni parkerte biler i skolegården. Tre av bilene kjørte i skolegården da barna 
på AKS kom ut for å leke. Mange fremmede voksne gikk i skolegården samtidig som 
barna var der. Kristin snakket med AKS-ansatte som kunne bekrefte at de ikke viste 
noen ting om leieforholdet før de kom på jobb mandag morgen. Hun fikk også et møte 
der og da med AKS-leder Christer Sundby som sterkt beklaget hvordan dette 
leieforholdet hadde utviklet seg, og at de ikke hadde kontroll over alle bilene som kjørte 
i og rundt skolegården. 
 
FAU har flere spørsmål angående dette leieforholdet: 

• Selve leieavtalen – hvordan kom leien i stand? Hvem har utleieansvar av skolen 
etter kl. 16, og over lengre tid med innkvartering? Økonomien i leieavtalen? Kan 
rektor inngå avtaler utenfor budsjett? 

• HMS – hvem sto ansvarlig for sikkerheten? Hvilke sikringstiltak var gjort i forkant 
i henhold til brannsikkerhet og tyveri? Hvordan ble sikkerheten til barna 
vurdert? Barna på AKS møtte mange fremmede, voksne mennesker i skolegården. 
Stor biltrafikk med flere parkerte biler både i skolegården og rundt skolen. 

• Ingen kommunikasjon med AKS-ansatte og foresatte om leieforholdet på forhånd. 
Hvorfor sviktet det? 

 
Christer kunne ikke svare på alle spørsmål om leieforholdet på veiene av rektor. Saken 
vil derfor bli fulgt opp i skole-/hjemsamarbeidsmøtet med rektor mandag 23. april. 
Driftsstyret vil også ta opp leieforholdet i sitt møte i mai.   
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2. IKT-satsingen på Ammerud skole. 
Presentasjon av innføring av læringsbrett som pedagogisk verktøy fra høsten 2018. 
Diskusjon og synspunkter fra FAU. 
 
Skolen har planer om å innføre læringsbrett som pedagogisk verktøy fra høsten 2018. 
Læringsbrett  vil i første omgang innføres på 1.-3. trinn. 
Elevene vil få tilgang til hver sin iPad (uten tastatur) og høretelefoner. 
 
Christer presenterer hovedmålene for IKT-satsingen: 

- Elever skal ha maksimalt faglig og personlig utbytte av sin skolegang.  
- Elever og lærere er rustet til å møte fremtiden digitale hverdag. 
- Elever skal oppleve økt grad av tilpasset opplæring.  
- Elever skal oppleve økt motivasjon og lyst til læring  
- Elever skal øke måloppnåelsen innenfor de grunnleggende ferdighetene 
- Lærere skal oppleve større grad av fagsamarbeid og deling.  

 
Programmet som vil benyttes er Showbie, hvor foreldrene vil ha tilgang.  
Showiebie-appen kan lastes ned gratis og vil fungere som kommunikasjon mellom 
elever, lærere og foreldre. Målet er at foreldre skal kunne få mer innblikk i 
skolehverdagen til elevene, og erstatte oppgavebøker og løse ark som brukes på skolen.   
 
FAU: Skal bruk av iPad erstatte opplæring og trening i håndskrift? Skal iPad erstatte 
bøker? 
Svar: Bruk av iPad ikke skal erstatte håndskrift eller bruk av kladdebøker, men skal 
komme i tillegg. iPad skal erstatte bruk av PC på stasjonsundervisningen. 
 
Erstatningsansvar og tyveri. 
FAU: Er foreldrene erstatningspliktig? 
Svar: I forslag til leieavtale står det at ”…dersom leietager har opptrådt forsettlig, vil 
skolen kreve full erstatning. Ved uaktsomhet beregnes et erstatningsansvar til 25 % av 
utstyret verdi eller 25% av kostnadene ved reparasjon.” 
Ved tyveri skal det være mulig å spore læringsbrettet. 
 
Nettfilter og nettvett: 
FAU:  Har skolens PCer og iPader innebygget filter?  
Svar: Det er nettfilter på skolen, men ikke når eleven bruker IPaden hjemme hos seg 
selv. Det er foreldrenes ansvar. 
FAU: Hvorfor vil det ikke være nettfilter lokalt på iPadene? Det er det mulig å gjøre. 
Det bør være nettfilter på hver enhet. 
Svar: Skolen skal se på mulighetene. 
 
Ingen av iPadene skal ha installert AppStore, 
Lekser skal ikke være WiFi-basert 
Det skal legges opp til kurs om nettvett/nettvettsuker for elever og foreldre. 
Skolen skal lage en egen YouTube-kanal i forbindelse med innføringen av læringsbrett. 
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Astrid informerer at driftsstyret fikk IKT-saken på sitt siste møte, men de sendte den 
tilbake til skolen av flere årsaker: 

• Hva er økonomien for skolen i dette? 
• Økonomien for foreldrene. Skolen skal være gratis. Hva skjer når skolen krever 

erstatning for skade eller tap av læringsbrettet og tilhørende utstyr? Foreldrene 
kan dermed blir pålagt store uforutsette utgifter. Hva kan skolen kreve av 
egenbetaling/erstatning av foreldrene når det er skolen som pålegger barna å 
bruke dyrt utstyr som pedagogisk verktøy? 

• Det pedagogiske. Innføring av iPad i stor grad i undervisningen krever bruk av en 
ny metodikk for lærerne. Hvordan skal det undervises? Hvordan er kompetansen 
på dette hos lærerne i dag?  

• Tidsaspektet. Skolen har liten tid til å innføre IKT-satsingen fra høsten 2018. Er 
det god nok tid til å kurse lærerne og slik at alle er trygge på en ny 
undervisningsform allerede til høsten? 

 
 
3 og 4.  Ny strategi mot mobbing på skolen + presentasjon av utkast til ”Handlingsplan 
for et trygt og godt læringsmiljø”. 
 
Christer informerer om nye retningslinjer for aktivitetsplikt/tiltaksplaner for 
skolen i mobbesaker.  
Skolen skal i samarbeid med foresatte og lærere utarbeide en skriftlig plan om tiltak, 
gjennomføring og evaluering i hver enkelt sak. Det er situasjonsbestemt hvilke tiltak 
som settes inn. 
 
Kommentar:  
Informasjon på nettsidene til Utdanningsetaten: 
”Mobbing og mistrivsel – hva skal skolen gjøre?” 02.08.17. Krav om aktivitetsplan (nytt 
innhold): https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/aktivitetsplikt/#krav-om-
aktivitetsplan 
Skolemiljø Udir-3-2017 (endret 20.12.17): https://www.udir.no/regelverk-og-
tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Laringsmiljo/skolemiljo-udir-3-2017/ 
 
 
Forebyggende tiltak. 
FAU: Det oppleves lite synlig for foreldre hvordan skolen jobber med det sosiale miljøet 
på skolen. FAU ønsker at dette blir mer synlig med konkrete tiltak på forebygging og 
hvordan skolen til en hver tid jobber med det sosiale miljøet i klassen, trinnet og på 
skolen som helhet. 
FAU har lenge etterlyst ”Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø” for Ammerud 
skole som skal ligge tilgjengelig på nettsidene til skolen.  
 
FAU: I følge møtet i Oslo KFU med områdedirektørene i skolegruppe C og D (21.11.17) 
skal handlingsplanene ligge tilgjengelig på den enkelte skole. Planene skal ha vært 
gjennom FAU, SMU og Driftstyret før det legges på nettsiden 
 
Se referat: http://oslokfu.no/wp-content/uploads/2014/06/Referat-skolegruppemøte-
C-og-D-november-2017.pdf 
 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/aktivitetsplikt/#krav-om-aktivitetsplan
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/aktivitetsplikt/#krav-om-aktivitetsplan
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Laringsmiljo/skolemiljo-udir-3-2017/
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Laringsmiljo/skolemiljo-udir-3-2017/
http://oslokfu.no/wp-content/uploads/2014/06/Referat-skolegruppemøte-C-og-D-november-2017.pdf
http://oslokfu.no/wp-content/uploads/2014/06/Referat-skolegruppemøte-C-og-D-november-2017.pdf
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Christer opplyser at det jobbes med et utkast. FAU ønsker å se dette, og Christer skal 
sende dette til FAU. FAU følger arbeidet med handlingsplanen på neste FAU-møte. 
 
Kommentar: 
Eksempler på ”Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø” fra Bøler skole (2017/18): 
Bøler skole:  
https://boler.osloskolen.no/siteassets/dokumenter/filer-og-mapper-
div/handlingsplan-for-et-trygt-og-godt-skolemiljo-pr-010817.pdf 
 
 
Del 2, kl. 20.15-21.00 
 
5. Orientering om aktuelle saker i Driftsstyret. 
Astrid Wergeland Biem informerer. 
Strategisk plan er vedtatt. 
Den skal ligge tilgjengelig på skolens nettside. Der ligger i dag Strategisk plan fra 2017: 
https://ammerud.osloskolen.no/om-skolen/om-oss/strategisk-plan/ 
 
Budsjett. Driftsstyret har hatt ekstra møte pga. budsjett  
Økonomien er på riktig vei. Skolen har lenge slitt med merforbruket fra tidligere år, hvor 
skolen hadde for høy aktivitet knyttet til tilskuddene fra Groruddalssatsingen.  
Driftsstyret har lite spillerom pga. økonomien. 
 
IKT-satsingen. Denne satsingen ligger ikke i budsjettet. Driftsstyret må vite at skolen 
har økonomi til denne satsningen allerede fra høsten 2018, derfor har Driftsstyret sendt 
IKT-satsingen tilbake til skolen (se under sak 2). 
 
Driftsstyret har ikke fått tilstrekkelige tall på hva IKT-satsingen vil koste skolen, bare 
hva kostnaden til innkjøp vil være. Lånebetingelser og renter har det heller ikke blitt 
opplyst om .  
 
Driftsstyret har også bedt skolen om å sjekke flere forhold med satsingen opp mot andre 
skoler som har erfaring med en slik satsing. Driftsstyret ønsker også å få bedre 
informasjon om hva det kreves av endringer av pedagogikken og lærernes kompetanse 
på området. 
 
Driftsstyret er skeptiske til om innføring av iPader som pedagogisk verktøy allerede kan 
starte opp for 1.-3.trinn høsten 2018.  
 
 
Lærernormen: Det er ikke avklart hvordan skolen skal løse forpliktelsene til den nye 
lærernormen som skal innføres f.o.m. skoleåret 2018-19.  
Per i dag oppfyller ikke Ammerud skole normen for lærertetthet.  
Det er verken avklart hvordan dette skal finansieres eller løses i praksis. 
 
FAU får oppgitt at det på skolen mangler 2,5 stilling fra 1-4. trinn.  
Kommentar: Utdanningsdirektoratets egne nettsider om lærernormen kan følges her:  

https://boler.osloskolen.no/siteassets/dokumenter/filer-og-mapper-div/handlingsplan-for-et-trygt-og-godt-skolemiljo-pr-010817.pdf
https://boler.osloskolen.no/siteassets/dokumenter/filer-og-mapper-div/handlingsplan-for-et-trygt-og-godt-skolemiljo-pr-010817.pdf
https://ammerud.osloskolen.no/om-skolen/om-oss/strategisk-plan/
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https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/larernorm-for-
grunnskolen/ Her står det at Ammerud skole mangler 4 undervisningsårsverk fra 1.-4. 
trinn, og 0,5 årsverk fra 5.-7.trinn. 
 
 
6. Foreldremøtene.  
Hvordan ble møtene gjennomført? Kort oppsummering fra hvert trinn. 
 
Skolen valgte å slå sammen to trinn på foreldremøtene. 
FAU-representantene og mange foreldre mener at dette ikke var et godt grep. 
Tilbakemeldingene fra foreldre og FAU er at vi ønsker at det gjennomføre separate 
foreldremøte for hvert trinn.  
 
To eksempler: 
4. trinn fikk på slutten av sitt foreldremøte vite at alle klassene skal deles inn på nytt fra 
neste skoleår (se egen sak). Flere foreldre mener dette er et alvorlige grep som det 
burde ha vært satt av god tid til på foreldremøtet. Fellesinformasjon med 3. klasse tok av 
tiden man hadde til rådighet, og foreldrene fikk dermed for liten tid til å snakke sammen 
om årsaken, prosessen og konsekvensene av ny klasseinndeling.  
 
6. trinn opplevde det som lite relevant å få samme informasjon om overgangen til 
Apalløkka skole som det 7. trinn fikk. Informasjonen var dessuten veldig generell. 
Overgangen fra barneskole til ungdomsskole bør samles til 7. klasse. Det er ikke 
nødvendig at 6. klasse får denne informasjonen ett år før tiden.  
 
Tilbakemeldingene på foreldremøtene generelt er at det er var for liten tid i egen base 
og egen gruppe. Foreldremøtene ble for heseblesende, for mye var presset inn på for 
liten tid. Det var liten tid til oppfølgingsspørsmål og diskusjon både i fellesdelen og i 
gruppene. 
 
Foreldrene, og flere lærere, har uttrykt ønske om bedre tid i hver base og hver gruppe. 
Mange foreldre ønsker å treffe baseleder og kontaktlærer direkte for å ta opp saker og 
for å kunne diskutere med andre foreldre på møtene.  
 
Forvirrende om FAU-stasjonen. FAU-stasjonen ble løst på forskjellige måter på 
trinnene. Et forslag er at det heller settes av tid i hver gruppe som trinnkontaktene 
leder, og at saker som kommer opp kan diskuteres direkte med kontaktlærer, evt. 
baseleder.  
 
Erfaringene fra foreldremøtene vil tas med i skole-/hjemsamarbeidsmøtet med skolens 
ledelse 23. april. 
 
Styret i FAU mener at det ikke nødvendigvis er en av trinnkontaktene som skal sitte i 
FAU. Man kan dele på oppgavene slik at én foreldrerepresentant fra klassen sitter i FAU, 
mens to andre er trinnkontakter og blir ansvarlige for div. arrangementer. 
Trinnkontaktene og FAU-representantene bør ha løpende kontakt.  
 

https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/larernorm-for-grunnskolen/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/larernorm-for-grunnskolen/
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Forslag: FAU bør lage en konkret plan over hva trinnkontakter skal gjøre. Hvordan dele 
opp ansvarsområdene. FAU/trinnkontakter/arrangementer. Dette vil FAU ta tak i til 
høsten. 
 
7. Årets 17. mai-arrangement.  
Kort orientering om hvordan forberedelsene går.  
 
Det går bra, opplyser Judith og Karianne på 4. trinn. 
 
8. Nye gruppeinndelinger på 4. trinn.  
Judith og Karianne orienterer om prosessen rundt dette. 
 
Skolen har vedtatt å oppløse alle nåværende grupper på 4. trinn fra høsten 2018. De nye 
kontaktgruppene vil få nye lærere fra høsten. Foreldrene ble ikke informert om ny 
gruppeinndeling før på tampen av foreldremøtet 6. mars (se under sak 6). 
 
Foreldre på 4. trinn har reagert på dårlig på informasjon fra skolen i denne prosessen. 
De ønsker de hadde blitt involvert tidligere, og flere opplever informasjonen som ”lyn 
fra klar himmel”. Noen elever på 4. trinnet vil dermed to ganger i løpet av to år få 
oppsplittet sin kontaktgruppe. 
 
FAU: Foreldrene ønsker god informasjon og gode prosesser. Opplever ikke foreldrene 
dette før omfattende tiltak vedtas, kan dessverre tillitten til prosessen bli svekket. 
 
Diskusjon: 
Det er viktig at foreldrene jevnlig informeres om klassemiljøet i sin gruppe og på sitt 
trinn, og om hvilke tiltak som eventuelt settes inn hvis det ikke fungerer godt. Det er 
viktig at skolen og lærerne kan være åpne om det generelle klassemiljøet uten å gå inn 
på enkeltsaker.  
 
Et viktig tiltak for å skape et trygt og godt klassemiljø er at både elever og lærere 
tidligere på våren får vite hvordan lærerkabalen ser ut fra neste skoleår. Slik unngår 
man mest mulig usikkerhet for elevene. Selv om skolen ikke med sikkerhet kan si 
hvordan kabalen blir, da dette avhenger av flere forhold, må det kunne formidles til 
elever og foresatte hva skolen i utgangspunktet jobber for at kabalen skal se ut; dvs. på 
hvilke trinn det ønskes at elevene har samme lærer og når skolen ønsker at trinnene får 
nye kontaktlærere. Mange har erfaring med at for ofte utskiftning av kontaktlærere kan 
skape et ustabilt og utrygt klassemiljø. 
 
 
 


