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SAK 9/2019: Godkjenning av referat fra forrige SMU-møte: Referat godkjent. 

 

 

Sak 10/2019: Samværsregler: Gjennomgang av samværsreglene. Denne ligger på 

hjemmesiden til Ammerud skole. Elevene ønsket at sparekesykkel skulle fortsatt b. Språket i 

samværsreglene har blitt endret på slik at det er lettere å forstå for alle sammen.  

 

 

Sak 11/2019: Ammerudtalenter 2020: Gjennomføres hvert år på skolen. Alle klasser skal 

stille opp med minst en kandidat. Ammerudtalenter er en del av skolens arbeid for et godt 

psykososialt skolemiljø. På grunn Coronaviruset har ledelsen bestemt at dette utsettes til 

høsten 2020. 

 

 
Sak 12/2019: Saker fra Elevrådet: 

Planen er å lage en skolehage på området bak fotballbanen, det som i dag er uteskoleområdet. 

Skolehagen er et samarbeidsprosjekt med OIKOS (økologisk Norge), FAU og skolen. Målet 

er å få på plass en skolehage som elevene kan benytte seg av, både på skolen og AKS. Her 

tenker man ikke bare høsting av vekster til mat og helse, men hvordan skolehagen kan brukes 

som en del av alle fag i fagfornyelsen. Det er kommet på plass en gruppe foresatte som også 

skal bistå skolen med arbeid og vedlikehold av skolehagen, også utenom skoletid i ferien og 

lignende. Det jobbes nå med en helhetlig plan for området, hvordan det skal se ut når vi er 

ferdig. Vi håper å få på plass både drivhus, utekjøkken, redskapsbod, kompostbinge,  

vekstkasser og bed. Man ser for seg at mye er på plass i løpet av sommeren, men at noe blir 

tatt på et senere tidspunkt. 
 
 

Elevrådet informerte om at de har arrangert en konkurranse om å ha den mest ryddige 

garderoben. Elever på 7. trinn skal være dommere og vinnerne blir annonsert siste skoledag.  
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Sak 13/2019: Eventuelt? 

• Sosialarbeider Therese informerte om at Forandringsfabrikken ikke har mulighet til å 

komme på besøk. De arbeider for tiden med noen videoer som skolene kan benyttes 

seg av.  

• Nytt møte 4. juni kl. 16.00. På grunn Coronaviruset utsetter vi dette på ubesemt tid. 

Inspektør Chalak vil kalle inn til et nytt møte så fort skolen åpner igjen.  

 

 

Vennlig hilsen 

 

Chalak Marufi 

Undervisningsinspektør 

Ammerud skole 

 

 

 

 

 


