
 

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

 Ammerud skole 
  

 

 
 

 

    
Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 22 90 24 00 Org.nr.: 974589656 

Ammerud skole Ammerudveien 49 Telefaks: 22 90 24 01  

 0958 OSLO   
  ammerud@ude.oslo.kommune.no  

  ammerud.osloskolen.no  
 

Møtereferat 

 

 

Til stede: Kiet M Dang 

Kristin Kverndokk 

Lene Cecilie Stømner 

Forfall: Judith Klein 

Møtegruppe: Skole-hjemsamarbeidsgruppe 

Møtested: Ammerud 

Møtetid: 14.01.19 kl 19.00 

Referent: Lene Cecilie Stømner 

Telefon: 22902400 

Neste møte 25.02.19 kl 19.00 

 

 

Referat fra samarbeidsmøtet 14.01.19 

 

1. Nettvett-temadager 

- Enten i idrettshallen eller i gullkroken.  

- Lene har ansvar for å finne frem utstyr som Ragnhild trenger. 

- Få inn informasjon om barnepass. Få det opp på hjemmesiden og infoskjerm. 

- Lene lager infoskriv til ranselpost. 

- Frist for svar på questback er 18.01. Ny påminnelse med utvidet frist den 23.01. 

- Ranselpost 21.01. 

- Siste påminnelse på søndag for 28.01 og mandag for 29.01. Husk at hjemmesiden må 

oppdateres slik at informasjonen ligger øverst. 

- Skolen ordner med kaffe, te og frukt i tillegg til barnevakt.  

- Et ønske fra FAU at Nathalie er med på 7.trinns gjennomgang med Ragnhild. 

 

 

2. Språkkampanje 

- FAU vil gjerne være med på og/eller arrangere foreldremøtene. Det kan evt 

kombineres med en temauke slik som bok gjør klok.  

- Foreldremøtene denne terminen skal gjennomføres før vinterferien. Skolen og FAU 

samarbeider om hvordan dette skal bli. To møter med trinnkontaktene pr. år i forkant 

av foreldremøtene. 

- Trinnkontaktene vil ganske snart bli innkalt til et slik formøte mellom trinnkontakter 

og kontaktlærere. Kristin og Judith står på kopi ved denne innkallingen på sine trinn. 

- Det er ønskelig at ny sosialarbeider/sosiallærer er med på språkkampanjen. Fremmende 

og forbyggende tiltak→som vi kan få inn som faste innslag hvert år. 

- Språkpris/vennskapspris- en fast mal med tydelige kriterier for sosial kompetanse.  

- Fokusere på fellesskap. 

- Tydelige voksne som viser og sier hva man forventer av elevenes språk, holdninger og 

oppførsel. 
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Møtedatoer vår 2019 

25.02.19 kl 19.00 Elevrådet med på FAU møtet 4.mars 

25.03.19 kl 19.00  

29.04.19 kl 19.00 

27.05.19 kl 19.00 

 

- Overgangen barnehagen-skole 

En kjempestor overgang for mange. Hvordan kan vi organisere oss og gjøre dette best mulig for 

elevene. Kartlegge hva 1.trinnselevene har for opplevelse av skolestart. Gjerne åpne spørsmål slik 

at elevene forteller med egne ord.  

    

    

   


