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REFERAT FRA FAU-MØTE 5. oktober 2020 
Sted: Auditoriet 2. etasje (Del 1) Personalrommet Ammerud skole (Del 2) 

 
Tilstede:   

1.trinn:  Nina Hui (1.4.) 

Lars Lønne (1.2) 

2. trinn Tore Toftemo Arneson (2.1) 

4. trinn Kjetil Jørve (4.2) (Driftsstyret) 

Eldrid E. Stangeland (4.1) 

5.trinn Khadra Siciid Farah (5.2) 

Meyla S Enerly (5.2 leder) 

6. trinn Heidi Marie Kriznik (6.1) (SMU) 

Stine Solbjør Kielland (6.3) 

7. trinn Anne Marthe Ringerud (7.3) (sekretær) 

Camilla Iren Paulsen (7.4) 

Fra ledelsen (Del 1) – Kiet M Dang (rektor) 

Fraværende:   
2. trinn Øyvind Bruer-Skarsbø (2.4) 

3.trinn Amal Salhi (3.3) (Driftsstyret) 

Madalina Tudorache (3.1) 

Hazar Haugen (3.2) (SMU) 

 
Del 1, kl. 19.00-20:00 
19:00-19:30: Presentasjon av prosjektet "Grorud-modellen"  
ved Cathrine von der Fehr, Jarle Sandven og Sahal Mahamud fra Bydel Grorud 
 
Bakgrunnen og modell for prosjektet er hva man har oppnådd på Bjøråsen skole på Romsås de siste årene 
med ulike offentlige og private partnere samt foreldregruppen og skolen.  
 
Prosjektet er 2-årig og tilhører Delprogram oppvekst og utdanning i Groruddalssatsningen. 
Mål om varige forbedringer på oppvekst og utdanningsfeltet - Flere skal sikres gode oppvekstvilkår og flere 
skal fullføre og bestå skole. Prosjektet har høy prioritet på skolene og i bydelene 
  
Vår enhet i prosjektet består av Apalløkka ungdomsskole, Ammerud skole og Rødtvet skole. Her er Sahal  
koordinator, og det blir tilknyttet egen miljøterapeut og barnevernsrepresentant. 
FAU og foreldregruppen inviteres inn som aktive partnere.  
 
19:30-20:00: Presentasjon av skolematprosjekt "Vegetar Expressen"  
ved Gro Magnussen og Beate Stabell (Fra Jobbsjansen og Romsås Jobbskap) 
Modell for lokal sysselsetting koplet med skolemat. 
Deltagerne er innvandrerkvinner 18-55 år utenfor arbeidslivet, uten jobberfaring og lite/ingen utdanning. Mål 
om varig tilknytning til jobb og utdanningsløp innen institusjonskokk (Fagbrev). 
Ammerud skole går nå inn i prosjektet, i første omgang med om lag 260 elever i 5.-7. klasse som tilbys lunsj to 
dager i uken med start i November.  
Ammerud skole må tilpasse tilstrekkelig tid til spisestund, og ønsker å knytte prosjektet til det som dyrkes i 
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Skolehagen og Folkehelseprosjektet.  
 

Del 2, kl. 20:00 – 21:15 
1. Spørreundersøkelse blant foresatte om læringsbrett 

FAU ser ikke at det er behov for en ny runde med denne spørreundersøkelse blant foresatte nå. FAU  

ønsker i stedet at undersøkelse rettes mot lærerne på skolen om erfaringer med læringsbrett med 

fokus på pedagogisk utbytte og hvordan læringsbrettene benyttes.  

 

2. Gjennomgang av regnskap for FAU, Ammerud på tur fondet 

Leder gjennomgikk regnskapet for 2019, FAU har god økonomi. 

  

3. Ammerud på tur – sosial spons fra Ammerud på tur fondet 

FAU bestemte på møtet å bevilge 100 kr pr elev, via trinnkontakt etter regning, til bruk for sosiale 

treff i gruppene. Pengene må brukes i dette skoleåret, skal involvere hele kontaktgruppen og kan 

benyttes til det som gruppene/ evt. trinnene bestemmer. 

 

4. Bilde og godkjenning om kontaktinfo på web 

FAU tok bilde som legges ut på nettsidene. 

 

5. Læringsverk– papir og digitalt 

FAU innhenter for tiden oversikt over læreverk og digitale læreverk på de ulike trinnene. 

Hvilke lærebøker, hvilket år (opplag), forlag benytter trinnet i de ulike fagene? 

Hvilke digitale læreverk benytter trinnet i de ulike fagene? 

Ansvar pr trinn fordelt. 

Saken settes opp på nytt når data er innhentet. 

 

6. Presentere skolegård tegning (kort status) 

Sendes ut til FAU på e-post etter prosjektmøte 7. oktober.  

 

7. Hjertesone – sykkelparkering (kort status) 

Det er en sendt henvendelse til Bymiljøetaten angående hjertesoneprosjekt, vi ønsker en felles 

befaring. Senere inviteres representanter for Rødtvet Skole til møte for tips om gjennomføring av 

prosjekt og implementering av tiltak. 

Dagens sykkelparkering forsvinner til fordel for drivhus i Skolehagen.  

Ønsker sykkelparkering på hvert tilkomststed rundt skolegården.  

 

8. Referat Driftsstyremøte (kort status) 

Driftsstyremøtet ble gjennomgått. 

Det kom flere innspill til Driftsstyret fra FAU. 

Neste møte i Driftsstyret er 29.10. 

 

9. Brev til foreldrene fra FAU 

FAU ønsker å lage en felles oppfordring til alle foreldre og foresatte, med viktige tema tilpasset ulike 

aldersgrupper. 

Utkast ble presentert, og det kom flere forslag til forbedring. 
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Saken settes opp på nytt.  

 

10. Eventuelt 

Felles retningslinjer om Halloween-feiring? FAU har sendt ut dette tidligere år, vi vil se om denne kan 

benyttes i år (tilpasset smittevernregler i Oslo kommune) 

Julemesse – bestemmes i løpet av et par uker om denne kan gjennomføres. 

Bekymring om skolegården på ettermiddagen/kvelden.  

Henvendelse om endret brillestøtte til barn? FAU ber om en mer konkret henvendelse for å se om 

dette er noe FAU skal involvere seg i.  

  

Referent: Anne Marthe Ringerud 


