Korte fakta
Ambjørnrød skole er en 1-7 skole beliggende i den yngste av bydelene i Fredrikstad
kommune. Vi ligger vakkert plassert i en vesthelling, og er organsiert i seks pavlijonger.
Skolen har hatt et elevtall som har gått litt opp og ned, og har i dag i overkant av 315
elever. Det vil si at vi i gjennomsnitt har noe mer enn 45 elever pr. trinn, noe som gir
oss klasser med 20- 28 elever. Vi har et dyktig og velutdannende kollegium som består
av lærere i begge ender av yrkeskarrieren, og noen midt i mellom. I tillegg har vi en
assistentgruppe som delvis jobber i skolen og delvis er ansvarlig for drift og innhold i
vårt skolefritidstilbud.
Skoleåret 2016-17 er det cirka 115 barn i SFO. I skolekretsen vår er det for tiden flere
byggefelt med byggeaktiviteter, så vi forventer en forsiktig økning av elevtallet de
kommende årene. Foreløpig har vi plass til alle!

Bygningene
Skolen vår ble bygget i 1990, og var den gangen et yndet utfluktssted for alle som ville se det siste av
moderne skolearkitektur. Den gangen satte man opp paviljongene som helt åpne løsninger, dvs uten
inndeling av klasserom.Vi er lokalisert i seks bygg, hvorav et er gymsal og et annet er personal- og
administrasjonsbygg. Byggene er av murstein, mens det innvendige ikke lenger er den åpne løsningen
man valgte i 1990. Det gikk ikke så lange tiden før man delte paviljongene inn med fire klasserom i
hver, med et åpent fellesrom i midten. Disse inndelingene ble gjort med enkle materialer, så våre bygg
bærer preg av en viss slitasje. Vi håper og tror på en renovering i løpet av noen korte år.

Uteområdene
Ambjørnrød skole har med sin organisering i paviljonger svært god plass utendørs. Vi ligger plassert
helt oppe i skogkanten, og rundt oss har vi store grøntarealer. Vi har asfalterte skoleplasser, med
håndballbane, og vi har fotballbaner med gress.

I tillegg har vi en grusflate til ballspill og annen lek. Det vi jobber hardt for å få til nå, er flere
lekeapparater. En del av de apparatene vi har hatt har vi måttet demontere, og den økonomiske
situasjonen har ikke tillatt oss å sette opp erstatninger for disse. Skolen og foreldregruppa har et godt

samarbeid på dette området. Vi er også stolte av og glade i vårt amfi, som gir oss en unik mulighet til å
samle hele skolen på et lite område utendørs.

Vi håper derfor at vi skal kunne få opp nye apparater tilpasset hele elevgruppen, slik at alle skal kjenne
at de har noe som appelerer til dem i skolegården.
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