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REFERAT FRA FAU-MØTE 7. september 2020 
Sted: Personalrommet Ammerud skole 

 
Tilstede:   

1.trinn:  Nina Hui (1.trinn) 

Lars Lønne (1.2) 

3.trinn Amal Salhi (3.3, Driftsstyret) 

Madalina Tudorache (3.1) 

Hazar Haugen (3.2, SMU) 

4. trinn Kjetil Jørve (4.2) (Driftsstyret) 

Eldrid E. Stangeland (4.1) 

5.trinn Meyla S Enerly (5.3 leder) 

6. trinn Heidi Marie Kriznik (6.1) 

Stine Solbjør Kielland (6.3) 

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

Fra ledelsen  (Del 1) – Kiet Dang og Trinh Tran 

Fra fjorårets FAU Ketil Isaksen  

Fraværende:   
2. trinn Tore Toftemo Arneson (2.1) 

Øyvind Bruer-Skarsbø (2.4) 

5. trinn Khadra Siciid Farah (5.3) 

 
Del 1, kl. 19.00-19.45: Møte med skolens ledelse 

Informasjon om skolemiljøteamet 

Plan for trygt og godt skolemiljø 

Fagfornyelsen 

AKS organisering under gult nivå. Besluttet flere telefoner (basevis) for å lette kommunikasjon 

mellom AKS og foreldre 

Skolekjøkken - status  

Skolegårdsprosjektet - status  

 
Del 2, kl. 19.45-21.30 
1. Presentasjonsrunde inkl forventninger 

 
2. Valg av FAU styret for kommende skoleår, SMU-representanter 2 stk og vara 

FAU-styret:   

Leder: Meyla Enerly 

 Nestleder: Stine Solbjør Kielland 

 Sekretær: Anne Marthe Ringerud 

 Kasserer: Sigrunn Torbjørnsen 
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Ketil Isaksen ble takket av som nestleder.  

 
Skolemiljøutvalg-representanter + vara 

Hazar Haugen (gjenvalg). 

Madalina Tudorache 

Vara: Heidi Marie Kriznik  

 

Digital ressursgruppe 

Dagens medlemmer fortsetter. Eldrid Stangeland går inn i gruppen.  

 
3. Kort om saker FAU har jobbet med forrige skoleår 

Informasjon til det nye FAU om tidligere arbeid og pågående saker 

• Skolemiljøutvalget: Ønsker å løfte dette utvalget, særlig med tanke på elevmedvirkning 

• Skolegård: på anbud i start av oktober – plan om byggestart når snøen forsvinn 

• Skolekjøkken: mål om ferdigstillelse årsskiftet 

• Økonomisk status FAU 

• Økonomisk status Ammerud skole, Diskusjon om planer og ønsker 

4. Digital ressursgruppe – inn mot møte 8/9 
Driftsstyret ønsker en strategi for digitale ressurser, og en evaluering av innføring av nettbrett. 

 
5. Hjertesone – fastsette arbeidsgruppe 

FAU ønsker at Ammerud skole allerede nå starter Hjertesoneprosjekt for å lage trafikal sone for 

elevene rundt skolen. Hjertesone skal være et samarbeid mellom skolen/FAU, Oslo kommune og 

Trygg Trafikk. Mål om hjertesone rundt alle skoler i Oslo kommune i løpet av 2023.  

Madalina og Anne Marthe representerer FAU og tar kontakt med relevante etater og Rødtvet skole 

(som har vært pilotskole)  

 
6. Skolemelding – klasselister 

Klasselister og kontaktinfo til foresatte gjøres nå tilgjengelig gjennom Skolemelding-appen. Foresatte 

må gå inn i appen og godkjenne dette. Foreslår å gjennomgå dette under Foreldremøtene til uka slik 

at flest mulig deler kontaktinformasjon.  

 
7. Brev til foreldrene fra FAU 

Utsettes - tas opp på neste møte 

 
8. Ammerud på tur 

Fremgangsmåte og beløp holdes som i fjor. Mange av turene forrige semester utgikk pga covid, men 

planen er å gjennomføre disse.  

 
9. Eventuelt 
Skolehagen skal markeres med en høsttakkefest, som skolen ønsker at skolehageforeningen 

arrangerer. Diskusjon og forslag om hvordan dette kan gjennomføres med gjeldende Covid-19-regler 

Madalina lager et forslag.  

 
Informasjon om arrangementer (julemesse, 17.mai, juleball) ligger i dropbox 

 
Diskusjon om lekser og kartlegging f eks kartlegging av faglig nivå etter korona-nedstengingen 
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Gjennomføring av sosiale aktiviteter med gjeldende smittevernsregler - diskusjon.  

 
Særlig 1. trinnsforeldrene som debuterer som foreldre til skolebarn på Ammerud skole savner mer 

konkret/praktisk informasjon med et enkelt språk. Nina starter på et utkast til et «Foreldre for 

dummies»    

  

Referent: Anne Marthe Ringerud 


