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Til stede: Kristin Kverndokk, Judith Klein, Lene Cecilie Stømner og Kiet Minh Dang 

Forfall:   

Møtegruppe: Møte mellom skoleledelsen og FAU-ledelsen 

Møtested: Ammerud skole 

Møtetid: 19.00-20-30 

Referent: Kiet Minh Dang 

Neste møte 29.10.18 kl. 19.00-20.00 

 

 

REFERAT FRA MØTE MELLOM SKOLEDESEN OG FAU-LEDELSEN 24.09.18 

 

Saksliste: 

 

• Hvordan gjennomføres valg av elevrådsrepresentantene og trivselslederne? 

- FAU har fått ulike tilbakemelding på hvordan dette gjøres i de ulike 

klasserommene/trinnene. 

- Både FAU og skolens ledelse ønsker en ensartet praksis der valgprosessen må foregå på en 

trygg og inkluderende måte slik at elevene ikke føler seg utestengt eller uthengt på noen 

måter, og at det er ønskelig at flest mulig elever får muligheten til å være 

trivselsledere/elevrådsrepresentanter. 

- Oppfølging: Rektor utarbeider retningslinjer for valg av elevrådsrepresentanter og 

trivselsledere. Retningslinjen for valg tas opp i plangruppen, elevrådet og FAU for innspill. 

De nye retningslinjene vil gjelde fra og med neste valg. 

 

• Gjennomføringen av foreldremøtene 

- Ulik praksis i forhold til samarbeid med trinnkontaktene om innhold på foreldremøtene på 

de ulike trinnene. 

- Det er satt av fire møter, to per semester. I forkant av foreldremøtene skal det avholdes et 

møte med trinnkontaktene slik at de får mulighet til å være med på å bestemme innholdet 

på foreldremøtene. 

- FAU er stort sett fornøyd med innholdet på møtene. Kort og presis felles informasjon. Mye 

tid til relevante tema i basen og i kontaktgruppen. 

- Organisering og gjennomføring: 1. trinn alene, 2.-3. trinn sammen, 4.-5. trinn sammen og 

6.-7. trinn sammen. Til våren vil 5. trinn gjennomføre foreldremøtet alene da leirskolen er 

et stort tema. 

- Slik det er per dags dato med 30 min med felles informasjon for begge trinnene og 90 min 

med informasjon/drøfting i basen, mener skoleledelsen og FAU-ledelsen er en god 

fordeling. Med denne måten å organisere på får skolen også til barnevakt.  

- Det ble benyttet ulik mal. 1.-5. trinn brukte samme mal. 6.-7. trinn en annen mal. Vi ønsker 

at alle bruker samme mal med mulighet for tilpasning til de ulike trinnene. Innhold vil 

naturligvis variere ut fra hva som er aktuelt på trinnet. 

- Innkalling (questback) må sendes ut god tid i forveien, minst 2 uker. 

- Oppfølging: Rektor lager rutine for gjennomføring av foreldremøtene for å sikre en god 

felles praksis på alle trinn. 
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• SMU dette skoleåret 

- FAU-representanter: Judith Klein og Runa Merete Vik Williams 

- Skoleledelsens-representanter: undervisningsinspektør Christer Sundby og sosiallærer 

Ranveig Kvello 

- Elev-representanter: (Christer kommer tilbake til dette på innkallingen). 

- Dato for SMU-møtene dette semesteret er: 15. oktober og 26. november. 

- Det skal gjennomføres minst to SMU-møter per semester. 

- Undervisningsinspektør Christer Sundby leder dette arbeidet. 

  

• Fagfornyelsen i de nye lærerplanene (trinnvis innføring fra 2020) 

- Utviklingen av læreplanene pågår nå. Hvordan kan skolen engasjere seg i 

forberedelsesfasen? 

- Skolens ledelse ha fått en innføring før sommerferien. Det settes av fellestid på 

vårsemester til innføring av dette med pedagogene. 

- Judith Klein jobber med Fagfornyelsen og er en ressursperson som skolen kan benyttes seg 

av. 

- Oppfølging: rektor tar kontakt med Judith i desember og lager en plan for hvordan arbeidet 

med å forberede lærerne kan gjøres. 

 

• Plan for et trygt og godt skolemiljø 

- FAU er fornøyd med skolens redegjørelse for hvordan arbeidet skal gjøres for å skape et 

trygt og godt skolemiljø for alle elevene. 

- Skissen for planens struktur må gjøres tilgjengelig for alle på skolens hjemmeside og på 

foreldremøtene. 

- Det skal være lav terskel for å sette i gang aktivitetsplan. Mange aktivitetsplaner vitner om 

at skolen jobber godt og kontinuerlig med elevenes skolemiljø (motsatt til før når det var 

mange mobbevedtak). 

- Skolen bruker dette året til å heve de ansattes kompetanse innenfor ulike tema i planen. 

- Planen er dynamisk. Innhold i planen implementeres dette skoleåret. Planen vil bli 

redigert/justert underveis. 

- Oppfølging: Planen vil være et fast tema på plangruppemøte, FAU-møte og ledermøte. 

Ledelsen ønsker kontinuerlig tilbakemelding fra FAU vedr. planen. 

 

• Implementering av de nye retningslinjene for fysisk aktivitet i skolehverdagen 

- Skolen er i gang med implementering. 

- "Gå til skolen med refleks" settes i gang etter høstferien. 

- Fokus på å få til aktive avbrekk i undervisning. 

- Fokus på å få til mer fysisk aktivitet i de andre fagene ved bruk av nærmiljø, skogen, 

idrettshallen osv. 

 

 

    

    

   


