
Referat fra skole-hjem-samarbeidsmøtet  28. mai 2018 
 
Tilstede: 
Kiet Dang (rektor), Lene Cecilie Stømner (undervisningsinspektør, 4-5 trinn), Christer Sundby 
(undervisningsinspektør, AKS), Kristin Kverndokk (FAU), Karianne Wiger Gammelsrud (FAU) 
Referent: Karianne Wiger Gammelsrud 
 

1) Status for lekestativet i skolegården som barna kan skade seg på (jfr e-post fra foreldre med 
kopi til dere 23. mai):  
Utdrag fra mail: ”X har kommet hjem med skrapsår på beina etter å ha lekt I klatrestativet på skolen. (Stativet med 
tauverket). I går kom hun hjem med enda ett nytt merke. Og X nevnte at en av gutta hadde fått det samme. X har tatt 
opp med Tulla på AKS, men fint om du kan også ta det videre. Virker som det ikke lenger er en  glatt flate men sår i 
stativmassen……”     

 
Avvik er meldt til undervisningsbygg. Representant fra undervisningsbygg må komme på befaring, 
og har deretter ansvar for nødvendig utbedring. Avviket står åpent inntil utbedringen er utført. 
Midlertidig tiltak: Taping av alle skarpe kanter ved vaktmester Per. Lene har gått over klatrestativet 
i dag og forsikret seg om at dette er tilfredsstillende. 
Dersom det blir vurdert som for farlig for bruk, vil klatrestativet bli helt stengt av. Foreløpig har 
ledelsen ikke vurdert dette som nødvendig. 
Kiet skal ta kontakt med undervisningsbygg og få informasjon om hvor saken står. 
 
2) Hvem er det egentlig som betaler 5000 kr. til basen med best oppmøte 17. mai? Vi klarer ikke 
finne denne utgiften i tidligere års FAU-regnskap, men vet at det har stått at det er FAU som 
betaler i 17.mai skrivet i flere år. Vi trenger en oppklaring og tydeliggjøring.  
 
Lene har gått tilbake flere år for å undersøke hvordan dette har vært gjort. Dette var opprinnelig 
FAU sitt forslag, men det har vært skolen som har betalt dette i alle år. Ledelsen ønsker at skolen 
fortsetter å betale de 5000 kr, og synes det er helt greit at det fortsatt står i informasjonsskrivet at 
det er FAU som er ansvarlig. 
 
3) Litt informasjon om mailen vi/dere mottok 24. mai angående fysak-hendelsen på 5. trinn som 
resulterte i at en vikar ble oppsagt. 
 
Etter selve hendelsen var det flere av 5.trinnselevene som sa i fra til kontaktlærer om flere sider 
ved vikarens oppførsel (både oppførsel og språkbruk til noen av elevene). Lærer tok dette videre 
med studieinspektøren (Lene og Christer) som videre ringte til alle foreldrene hvis barn hadde 
meldt saken. 
Neste dag snakket de om hendelsen med barna, og de fikk vite at slik oppførsel ikke er akseptabel 
og at vikaren derfor måtte slutte og vil aldri komme tilbake. 
 
Generelt benyttes ca. 5 vikarer fast, hovedsaklig lærer/pedagogikk studenter. Dessverre er disse lite 
tilgjengelig i eksamenstiden (nov/des og april/mai) og man må da benytte seg av ofte helt 
ufaglærte. Ferdig utdannede lærere er generelt en mangelvare og så å si aldri tilgjengelig som vikar. 
 



Når det gjelder skolens prosedyre for ansettelse av vikarer, er den relativ sparsom. Vandelsattest 
blir alltid innhentet, men de fleste har liten erfaring og derfor også få referanser. Potensielle vikarer 
blir alltid tatt inn til samtale.  
 
4) Noe mer informasjon om retningslinjer for fysisk aktivitet i skolen (oppfølging fra forrige møte) 
Det har nylig kommet informasjon om at det politiske vedtaket om en ekstra time fysisk aktivitet 
per dag for alle i barneskolen er utsatt et år. Man får da et år til å forberede seg, og forhåpentligvis 
mer konkrete planer/prosedyrer å forholde seg til. 
Ammerud har nesten ferdigstilt sin egen handlingsplan for fysisk aktivitet.  Målet er å være ferdig 
før sommerferien slik at det er klart for implementering til høsten. Den er nå godkjent i 
plangruppen og Lene sender utkastet til FAU for gjennomsyn og kommentarer. Målet er å være 
ferdig før sommerferien slik at det er klart for implementering til høsten. 
 
5) Status for IKT-satsingen til høsten. FAU har ikke mottatt referater fra møtene i vår som vi ble 
lovet 
 

 Christer og Kiet informerer. Kopi av ”notat” om satsingen samt referat fra driftsstyremøtet 
inkl. kostnadberegninger vil bli ettersendt slik at de kan sendes til FAU før neste møte.  

 Kort fortalt: 
- Innkjøp av Ipader er nå godkjent av driftsstyret. Søknad sendt til Utdanningsetaten som 
også har godkjent lån til innkjøp. 
- Opplæring for lærerne starter i løpet av denne uken. Det vil ikke bli instalert mange Apper 
– kun produksjonsapper (toatalt 8 Apper). Målsetningen er at lærerne selv skal kunne lære 
opp elevene i bruk av Appene.  
- Det presiseres at Ipaden er et verktøy – dvs i tillegg til eksisterende bøker etc, ikke en total 
erstatning. De vil også fasilitere tilpasset undervisning i forhold til idag. Det er hovedsakelig 
engangsbøker og kopier som blir erstattet med Ipad. 
- Det presiseres at Ipadene vil konsekvent bli kalt ”LÆRINGSBRETT” bør for å understreke 
hva Ipadene skal benyttes til. 

 
6) Eventuelt 

 Publisering av referater fra disse møtene på skolens hjemmeside. 
Referatene vil bli publisert under egen fane på hjemmesidene 
Det nevnes også at det var veldig fint med tilsendt presentasjon om ”informasjon fra 
ledelsen” i forkant av forrige FAU-møte. Vi ønsker å fortsette med dette, og at denne 
presentasjonen kan legges ut som PDF-fil sammen med FAU-referatet på hjemmesiden. 

 
 
 
 

Karianne Wiger Gammelsrud 28.05.18 


