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REFERAT FRA FAU-MØTE 8. juni 2020 

 
Tilstede:   

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

Kenneth Wang Pedersen (1.3) 

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

3.trinn Kjetil Jørve (3.2) (Driftsstyret) via Teams 

Eirik Viggen (3.4) 

5.trinn Stine Solbjør Kielland (5.3) via Teams 

Kristin Kverndokk (5.1) 

6. trinn Ketil Isaksen (6.1) (nestleder) 

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

Fra ledelsen (Del 1) Kiet Minh Dang (rektor) 

 Therese Berge (skolemiljøteamet) 

 Arben Fetishi (skolemiljøteamet) 

Fraværende:   
2. trinn Hazar Haugen (2.2) (SMU) 

4. trinn Nicoline Grüner (4.2) 

Inga Lund Bjørnsen (4.4) 

6. trinn Sandra Vidal (6.1) 

 
Sted: Personalrommet (3.etg.) Ammerud skole, mulighet for deltagelse via Teams.  
 
Del 1, kl. 19.00-20:00: Møte med skolens ledelse v/rektor Kiet Minh Dang og 
skolemiljøteamet 
Skolemiljøteamet vil fra skoleåret 20/21 bestå av tre personer, det er ansatt to nye hvorav én startet allerede 
i mars og én starter i august.   
Gjennomgang av Skolemiljøteamet og Miljøverkstedet, hvordan de jobber, samt målsetninger og ulike 
verktøy.  
Skolemiljøteamet arbeider både forebyggende og ved akutte hendelser, i skoletiden, AKS og følger opp 
hendelser på fritiden.  
 
FAU takker skolemiljøteamet, assistenter, lærere, AKS-staben og ledelsen på Ammerud skole for innsats og 
samarbeid gjennom hele skoleåret og særlig i tiden med hjemmeskole. 

 
Del 2, kl. 20:00-21.00 
 
1.Status fra samarbeidsmøte med ledelsen 08. juni 2020 
Skolehagen – status og hvordan skolehagen skal drives og inkluderes i skolen fremover. Skolehagen må 
driftes og etterses også i skolens sommerferie. Torsdag 25. juni kl 17 arrangeres Åpen hage, med omvisning i 
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skolehagen og gjennomgang av hva som skal gjøres i hagen i sommer og hvordan vi foreldre kan bidra.  Sjekk 
ut Ammerud Skolehages Dugnadslag på Facebook for mer informasjon. 
 
Skolekjøkken – referat fra veiledning og møtevirksomhet med Mattilsynet, Undervisningsbygg/etat. Status -
endres til vedlikeholdsprosjekt, endrer noe på planer i tråd med at det skal være et skolekjøkken i skoletiden 
og AKS. Framdriftsplan – sikter mot ferdigstillelse omkring høstferien. Fremdeles ligger AKS-kokk/varmmat 
inn i planene, sammen med at 7. trinn skal tilberede mat for AKS 
 
Skolegårdsoppgradering – Har fått tildeling fra Sparebankstiftelsen, FAU deltok på digitalt arrangement. 
Forslag til oppgradering skal være ferdig til anbudsutsetting i september. Fremdeles sendes søknader til 
tilskudd/midler til ulike ordninger/stiftelser. 
 
Ammerud på tur – alle trinnene har fått sine vår-turer avlyst – disse vil bli forsøkt gjennomført til høsten i 
stedet.  
 
Skolemiljøteamet, samt Inspektørrollen i skolegården var også tema på samarbeidsmøtet.  
 
2.Status og diskusjon om punkter fra Driftsstyremøte og Skolemiljøutvalget 4. juni 2020 
Driftsstyremøte 
Det ble diskutert økonomi og hvordan – og når - ledige midler skal fordeles. Planer om noen fysiske endringer 
i basene for å bedre læringsmiljøet.  
Ser også på muligheter for å knytte undervisning til skolehagen/bærekraft ved å legge til rette for 
undervisning ute.  
IKT-investeringer, både utstyr og kompetanse/ressurser.  
Innkjøp av bøker om bærekraft i skolen.  
Organisering av skoleåret 20/21, oversikt over ressurssituasjon og sammensetting av team.  
AKS-planleggingsdager to dager i siste uke før skolestart.  
Neste møte 9. september 
 
Skolemiljøutvalget 
På møtet ble det snakket om skolen i koronatiden, arrangementet Ammerudtalent og Skolegårdsprosjektet. 
 
3.Digital ressursgruppe – referat 
Eirik DW, Stine S og Kenneth WP deltok i ressursgruppen på vegne av FAU og refererte fra møtene som er 
holdt. 
Særlig fokus på rollene til ulike nivå i skoleorganiseringen; lokal skole i forhold til Utdanningsetaten, 
Oppfatningen er at svært mye arbeid/vurderinger og ansvar ligger lokalt på den enkelte skole. 
I ressursgruppen har det vært diskutert både app’er, tilgang og sikkerhet/filter.  
 
FAU vil sende et brev til FUG og Oslo KFU der vi etterlyser flere/klare føringer fra sentralt hold.  
 
På møtet ble det stilt spørsmål om Ammerud skole trenger ressurser som er øremerket til IKT strategi, 
opplæring, drift? 
 
Plan for bruk av læringsbrett i 1. trinn – informasjon til foreldre og barn når læringsbrett introduseres. 
 
Nytt møte tidlig september.  
 
FAU ønsker at våre representanter fortsetter i den ferske ressursgruppen, og bestemte at årets 
foreldrerepresentanter fortsetter neste skoleår uavhengig av om disse fortsetter i FAU. 
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4.Gjennomføring sommeravslutning 
Viser til regler for antall personer som kan samles i offentlig regi nå og forventet etter 15. juni, sammen med 
anbefalinger fra FHI om hvordan smittevernreglene kan overholdes på slike arrangementer dersom 
foreldrene skal være med.  
En runde rundt bordet om hvordan trinnene har tenkt dette i år.  
 
5.Brev til førskoleforeldre – vi tar bilde av FAU 
FAU har laget et brev til foreldrene som skal deles ut i forbindelse med førskoledag, vi informerer om 
arbeidet i FAU og oppfordrer foreldrene til å delta allerede fra første trinn. 
 
6.Eventuelt 

• Skoleåret 20/21: FAU vil invitere representant(er) fra elevrådet til et FAU-møte (høsten) og at én fra 

FAU også er observatør på et møte i Elevrådet 

• FAU etterlyser retningslinjer for læringsbrett som er arbeidet med gjennom året. 

7.Avslutning 
FAU samles til en liten avslutning etter møtet, med hjemmebakte kanelboller og en liten runde i skolehagen. 
Vi takker hverandre for godt samarbeid og ønsker hverandre og alle foresatte på Ammerud skole god 
sommer.  
 
Første møte i FAU skoleåret 20/21 er planlagt 7. september 

 
Referent: Anne Marthe Ringerud 


