
Referat FAU-møte 11.12.19 

 

Til stede: Ove 9a; Heidi 9b; Ida 8d; Kristin 10c; Aseel 10e; Mona 8a; Tove Lill 10b; Berit 10b.  

Referent: Kristin Vindhol Evensen  

 

Det var ingen kommentarer til innkalling og referat fra forrige møte. Det er ønske om at innkalling og 

referat fra FAU-møtene legges ut på skolens hjemmeside og sendes per mail.  

 

Ove refererte fra driftstyremøte i uke 49.  

 

Informasjon fra skolen ved Ove: 

- MOT-kvelden ble vellykket. FAU gir uttrykk for at vi setter pris på å få innsikt i metodene skolen 

benytter slik som dette. 

- Det er bevilget 1,5 millioner til utbedring av uteområdet på skolen 

- Det er behov for en gjennomgang av rydde- og låserutiner når skolen brukes for eksempel til 

hyggekvelder. 

- Skolen går med overskudd inneværende år, og en del penger blir brukt opp før jul, blant annet til 

innkjøp av nye stoler til elevene og utstyr til ulike fag.  

Erfaringer med miljøtiltak i klassene:  

- Det er varierende oppmøte i de ulike klassene, alt fra dårlig til godt. Blant annet har en klasse 

opplevd at få elever kom når det ble arrangert treff på Vesletjern, mens en annen klasse hadde godt 

oppmøte. Noen oppgir gode erfaringer med rebus hvor elever og voksne var på blandede lag. Det er 

gode erfaringer med «kosekveld» hvor guttene hadde med mat og jentene hadde med drikke. Her 

hadde elever og lærer laget en kahoot i forkant, og elevene lekte gjemsel. Dette skal gjentas ute til 

våren. Lek trekkes frem som samlende og gøy, for eksempel tresisten og boksen går. Filmkveld er 

også ønsket av elevene. Foresatte påpekte at aldersgrense på filmer bør overholdes på slike kvelder.  

Klasseturer: Elevene i 10b og 10e ønsker å reise på tur med båt til Kiel eller Danmark. Dette blir 

vanskelig grunnet aldersgrense om bord. Ellers jobber FAU gjennom driftstyret for å gi elevene et 

tilbud om klassetur (2-3 dager) på 10. trinn som et ledd i fagfornyelsen hvor dybdelæring står sterkt. 

FAU foreslår at en slik tur legges tidlig på høsten på 10. trinn med tanke på klassemiljøet.  

 

Innspill til Bymiljøetaten (BYM) om trygg skolevei: FAU foreslår at det etableres et fotgjengerfelt der 

Tjernveien og Ammerudhellinga møtes ved Tjernveien barnehage. Fjerning av fortau på den ene 

siden av Ammerudveien og Ammerudhellinga vil kunne gjøre trafikksituasjonen mindre truende, 

særlig vinterstid. I dag er det en utfordring at busser og biler kjører på fortauet når snøen gjør gata 

trang. Det er også et ønske om god belysning i området.  

Nyttårsballet 2020: Ballet vil finne sted 16.1., og være på Ammerudklubben for 9. og 10. trinn. 

Nyttårsballgruppa jobber med informasjon til foreldre, denne skal komme ut før jul med svarfrist 

6.januar. Informasjonen vil gis på skoleSMS. Her vil det bli mulighet å stille vakter (det skal være syv 

vakter fra hver klasse på 8. og 9. trinn. Nyttårsballgruppa undersøker i disse dager 

garderobeforholdene på klubben, parkeringsmuligheter for de som har vakt, sortering av søppel. 

Gruppa har neste møte 7.januar. 

 

Natteravn: Det har vært vanskelig å finne deltakere til natteravn de siste ukene. Lions har ytret 

ønske om å bidra i natteravningen, Tove Liss har fått nummer til kontaktperson der og hører med 

dem.  



 

Neste FAU-møte er 21.1. fra 17.30-19.  

 


