
Referat fra foreldremøte 24.april 2018 

 

Informasjon fra 17.mai komiteen  

- 17 mai komiteen informerer om at 5. og 4. trinn skal ha ansvaret for 

17 mai fra og med i år. Dette har FAU bestemt og slik skal det 

fortsette framover. Derfor skal 5. trinn dele ansvaret med 4. trinn i 

år. Det trengs fortsatt premier og kaker til 17.mai.  

- Informasjon og vaktlister for 17.mai ligger ute på Ammerud skole 

sine hjemmesider. Vaktene vil inneholde ansvar for blant annet 

kjøkken, kafe, og rydding.   

Bytting av vakter må gjøres med hverandre. Gi beskjed om hvem 

du har byttet med så raskt som mulig. 

Valg av trinnkontakter 

- 5.1: Firewoine  Teklebrhan og Solfrid Bakketun 

- 5.2: Brit Antonsen Nerland og Anna Skogman  

- 5.3: Silja Pettersen og Kristin Vindhol Evensen  

- 5.4: Marius Storeide Kjelsvik og Trine Høie 

LEIRSKOLE TIL DOMBÅS.  

Leirskolen er obligatorisk. Man må ha legeerklæring dersom elever ikke 

kan være med. Dersom man ikke kan bli med vil man bli kalt inn på møte 

med rektor for en samtale rundt dette.  

- Informasjon om leirskolen finner du på www.fjellskole.no  

- Spørsmål kan også rettes til kontaktlærerne på trinnet.  

- Målet med å dra på leirskolen er å bli kjent med naturen, bli mer 

selvstendig, bedre samhold og utfordre seg selv.  

- Det kan være lurt å la elevene sove borte en natt før de drar på 

leirskole.  

http://www.fjellskole.no/


- TURER:  

o Den gamle kongeveien er en lengre gåtur, ved gode 

værforhold kan elevene også gå Snøhetta.  

o Fjellklatring og rappellering.  

o Kanotur. De blir delt inn i kano-lag og må løse oppgaver 

sammen.  

o Mestringsriggen. Dette er et sted man blant annet kan klatre 

opp i stolper og balansere på bruskasser.  

o Moskussafari. Her anbefales det å ha med kikkert. 

- OVERNATTING: Man kan komme med ønsker om hvem man vil 

dele rom med. Lærerne vil ta hensyn til dette så godt det lar seg 

gjøre. Gutter og jenter bor hver for seg. Overnattingen er på 

Trolltun Vandrerhjem eller på mindre hytter ved vandrerhjemmet. 

Noen av rommene har seks soveplasser, andre fire.  

- Måltider: Man får servert frokost, middag/dessert og kveldsmat i 

matsalen. Elevene lager matpakke til turene.  

- Undervisning: Fokuset vil være på læring om naturen i naturen, 

men man knytter også dette til ulike fag. Vi ser på kart, ulike typer 

terreng og finner lav. 

- Lommepenger: Elever kan ha med 150 kr. Disse pengene 

disponerer elevene selv. 

- Mobilforbud: Det er ikke tillat å ha med mobil på turen. Heller ikke 

nettbrett/PC/Ipod. Alle lærerne har med mobiltelefon som det går 

an å ringe dersom det skal være noe. Vi anbefaler å kun ta kontakt 

med lærerne hvis dette er veldig nødvendig.  

- KLÆR OG UTSTYR:  

o Utstyrsliste vil bli sendt ut før man drar på leirskolen.  

o Det er lurt å sette navn på klær og utstyr.  



o Elevene tar med seg dynetrekk, putetrekk og laken, ikke 

sovepose. Det er lurt å la elevene øve på å sette på dette selv i 

forkant. 

o Det kan være lurt å ta med: fjellsko, stillelesingsbok, kamera, 

kikkert og brettspill/kortstokk 

SYKKELPRØVEN  

- Sykkelprøven er en tredelt prøve: teori, øvelser i skolegården og 

sykling i trafikken. Informasjon finnes på ukeplanen for uke 17 og 

18. Her ligger også kart over sykkelruta. Selve prøven og 

forberedelse til dette se: www.tryggtrafikk.no/skole/4-7-

trinn/sykkelopplaering  

- Vi håper at alle kan se over syklene sine før de kommer på skolen. 

Ammerudklubben har åpent gratis sykkelverksted på torsdager 17-

19. www.aktivgrorud.no/sykkelverksted. Hvis deler på sykkelen er 

ødelagt kan sykkelverkstedet være til hjelp. Se prislisten for 

kostnader. 

- Spørsmål om man kan sykle til skolen: Vi oppfordrer elever til å 

ikke sykle til skolen, men vi nekter ikke elever å sykle.  

ANNET 

- Hvem skal du ta kontakt med dersom det er noe?  

www.ammerud.osloskolen.no Hjemmesiden – elever og foresatte – 

kommunikasjonslinjen.   

1) Ta kontakt med kontaktlærer dersom det er noe 

2) Dersom det er noe psykososialt kan sosiallærer bli kontaktet  

3) Dersom du har tatt kontakt med kontaktlærer og eller 

sosiallærer uten hell, kan man ta kontakt med 

undervisningsinspektør, Lene Cecilie Stømner. 

http://www.tryggtrafikk.no/skole/4-7-trinn/sykkelopplaering
http://www.tryggtrafikk.no/skole/4-7-trinn/sykkelopplaering
http://www.aktivgrorud.no/sykkelverksted
http://www.ammerud.osloskolen.no/


 

- Sommeravslutning blir mandag 18. juni kl. 17.30 på 

Vesletjern. 

 

Takk for et hyggelig foreldremøte! 

 

Mvh 

Lærerne på 5.trinn 


