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REFERAT FRA FAU-MØTE 3. februar 2020 

 
Tilstede:   

1.trinn:  Anne Marthe Ringerud (1.2) (sekretær) 

2.trinn:  Amal Salhi (2.3) (Driftsstyret) 

3.trinn Kjetil Jørve (3.2) (Driftsstyret) 

4. trinn Inga Lund Bjørnsen (4.4) 

5.trinn Stine Solbjør Kielland (5.3) 

6. trinn Ketil Isaksen (6.1) (nestleder) 

7.trinn Meyla Sylvestog Enerly (leder) 
Marit Stene Severinsen (7.1) (SMU) 

Fra ledelsen  (Del 1) - Linh Nguyen Duy 

Fraværende:   
1. trinn Kenneth Wang Pedersen (1.3) 

2. trinn Hazar Haugen (2.2) (SMU) 

3. trinn Eirik Viggen (3.4) 

4. trinn Nicoline Grüner (4.2) 

5. trinn Kristin Kverndokk (5.1) 

6. trinn Sandra Vidal (6.1) 

 
Del 1, kl. 19.00-19.45: Møte med skolens ledelse v/Linh Nguyen Duy. 
Informasjon på skolens hjemmesider 

FAU så på aktuelle nettsider på hjemmesiden og hvordan disse kan gjøres bedre og mer aktuelle. 
Generelt ønsker FAU at all informasjon om FAU og dokumenter som gjelder FAU skal samles mest 

mulig. FAU vil undersøke en mer hensiktsmessig form for arkivering av eldre dokumenter slik at 

informasjonen som ligger ute er ryddig og oppdatert. FAU gir innspill til Linh om ønskede endringer. 

 
Del 2, kl. 19.45-21.00 
1. Referat fra møte i Driftsstyret 9.1.2020. 

FAU fikk en gjennomgang fra FAU-representantene som sitter i Driftsstyret.  

 
2. Referat fra møte i Skolemiljøutvalg 9.1.2020 og samarbeidsmøte med ledelsen 

FAU fikk en gjennomgang av sakene som var opp på møte i Skolemiljøutvalget. FAU fikk også en 

gjennomgang av sakene som var tatt opp med skolens ledelse på siste samarbeidsmøte der leder og 

nestleder i FAU møtte.  
 
3. Gjennomgang tekst som innledning til retningslinjer læringsbrett 

FAU mener innledning til retningslinjer bør være en kort beskrivelse av Ammerud skoles mål/hensikt 

med å ta i bruk læringsbrett. FAU mener videre at det er skolen som selv bør skrive denne teksten, og 

vil ikke arbeide med tekstforslag nå. 
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4. Gjennomgang av samværsregler 

Skolens ledelse har bedt FAU gå gjennom forslag til oppdatert samværsreglement. FAU ser at det er 

foreslått betydelige endringer, og trenger derfor mer tid. Leder gir beskjed om at vi sender 

tilbakemelding i tide før møte 27. februar, og FAU sin representant i Skolemiljøutvalget vil påse at 

også Elevrådet får reglementet til gjennomsyn. 

 
5. Status oppgradering skolegård 

FAU fikk en oppdatering fra prosjektgruppen om status. Det er satt i gang en tegnekonkurranse på 

Ammerud skole og Apalløkka skole, der også foresatte og andre interesserte kan delta. Målet er å få 

mange gode forslag. Det skal være temakveld 16. mars for alle interesserte og hvor vinnerne ved 

Ammerud skole offentliggjøres. Ønsker også medieedekning av dette. FAU diskuterte hvordan det 

kan oppnås bredest mulig engasjement blant befolkningen på Ammerud. Prosjektet er godt i gang 

med å søke om midler fra ulike stiftelser/støtteordninger. 
 
6. Eventuelt 

● Ønske om at foresatte får beskjed når klassen har vikar – både ved korttids- og langtidsfravær 

● På 6. trinn vil det bli skifte av kontaktlærer (permisjon) underveis i skoleåret, FAU minner om at det 

er utarbeidet rutiner for hvordan dette skal håndteres, herunder hvordan foresatt skal informeres. 

● Det var svak deltagelse på foreldremøtet på 6. trinn, særlig i noen grupper. FAU vil be skolen om å ta i 

bruk alle kanaler for informasjon. FAU ønsker at deltagelse på foreldremøtene registreres ved 

avkryssing under møtet. FAU undersøker tiltak for å sikre bedre foreldredeltakelse. 

● FAU har fått tilbakemeldinger om at trinnkontakter savner informasjon om rollen. FAU planlegger 

oppstartsmøte for trinnkontakter og kontaktlærere kort tid etter skolestart, dette tas opp ved neste 

samarbeidsmøte med ledelsen.      

● Skolen bør informere om status for skolekantine.  

 
  

Referent: Anne Marthe Ringerud 


