
 

 

TIL FORELDRE VED AMMERUD SKOLE   Januar 2021 

Ved Ammerud skole har vi de siste årene jobbet aktivt med å bygge et godt skolemiljø, og vi skal 

være stolte av skolen og nærmiljøet vårt! 

FAU har møter 1 gang per måned og tar opp aktuelle temaer som berører elevene. I tillegg har vi 

foreldre representanter i skolens Driftsstyret, samt også i Skolemiljø utvalget hvor vi møter elever fra 

Elevrådet.  

AMMERUD skole kan bli bedre – som alle andre skoler. Men vi erfarer at når skolen og engasjerte 

foreldre slår seg sammen, får vi bedre resultater. Vi finner fram til de gode ideene, ressursene, 

innsatsen og de økonomiske midlene. Og med hyppig og tett dialog mellom FAU og skoleledelsen 

kan vi ofte identifisere problemområder før de blir for store, forbedre løsninger og få en bredere og 

bedre forståelse av hverandres syn og avgjørelser. 

En god nærskole handler ikke bare om å gjøre det bra på nasjonale prøver og å unngå mobbesaker. 

En nærskole er en arena for å bli kjent utover det fagplaner og egen familie kan gi. En nærskole er en 

arena for trening, treffe venner, loppemarked, 17. mai-feiring og temamøter. 

Du som foreldre kan også bidra til å skape et bedre skolemiljø, og vi har derfor satt opp noen 

punkter vi ønsker dere tenker på.  

FAU sin oppfordring til foreldrene på Ammerud skole  

Småtrinnet (1.-3. klasse)  
• Snakk med barnet ditt om do- og garderoberutiner slik at vi kan holde det rent og ryddig.  

• Pass på at barnet møter presis og uthvilt til skoledagen, og for at barnet har med seg 

nødvendig skoleutstyr, klær og skolemat. 

• Hjelp barnet ditt med å lage lekeavtaler på kryss og tvers av trinnet. 

• Delta i klassens vennegrupper 

• Delta på klassens sosiale sammenkomster og på foreldremøter 

• Ha en inkluderende bursdagspolitikk og prioriter andre barns bursdager. 

• Husk å merke klærne til barna med navn! 

• Etablere gå/følgegrupper for barna for å gå til og fra skolen 

Stortrinnet (4.-7. klasse) 
• Det meste fra småskolen er fremdeles viktig.  

• Språkbruk: Følg opp hjemme hvis barna bruker stygge ord eller banneord. Vi ønsker at barna 

skal snakke pent og hyggelig med hverandre. Hva betyr de stygge ordene? Hvordan ønsker vi 

å bli snakket til? Hvorfor vil vi ikke at barna skal bruke stygge ord hjemme og på skolen? Og 

hva kan vi gjøre om vi opplever at andre elever blir kalt stygge ord? 

• Utestenging og mobbing: Tenk over om det er noen som mangler i venninnegjengen til 

datteren din, eller i kompisgjengen til sønnen din.  Spør og vær nysgjerrig om barna som går 

i klassen. Kanskje du kan kontakte barnets foreldre for å høre om alt står bra til med 

henne/ham? 

• Privat telefon og sosiale medier – FAU oppfordrer til en felles regel om at barna ikke sender 

meldinger etter klokka 21 

 



 

 

 

Gjelder alle trinn:  

• FAU ber foreldre være lojale mot skolens retningslinjer for skolebarnas bruk av mobil- og 

nettjenester (lenke til retningslinjer om digitale nettbrett). 

 

Nyttige tips fra FAU: 
 

FAU på hjemmesiden:Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) (osloskolen.no) 

FAU på Facebook:FAU Ammerud skole | Facebook 

Google app for å styre/sette begrensning på mobiler: https://families.google.com/intl/no/familylink/ 

Nyttige facebook sider om nettvett: 

https://www.facebook.com/barnevakten.no 

https://www.facebook.com/nettpatruljenoslo 

https://www.reddbarna.no/vart-arbeid/barn-i-norge/nettvett/nettvettreglene/ 

https://nettvett.no/ti-tips-a-takle-nettmobbing/ 

https://www.facebook.com/Medietilsynet 

 

Hva skjer i bydelen? Følg med på denne siden 

https://www.facebook.com/aktivigrorud 
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