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Ruseløkka skole på Vollebekk skole

Ledelsen:

Rektor Merete Hansen: delvis lokalisert på Vollebekk

Undervisningsinspektør Henriette Stabell-Sandvik: ansvar for 1.-3.trinn

Undervisningsinspektør Jon Helse: ansvar for 4.-7. trinn

AKS-leder Liv Krognes

Sosialpedagogisk rådgiver Anita Medby  
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Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier: Nina Halvorsen

Treffes: mandag – fredag kl. 08:00-15:00                    

Mail: nina.halvorsen@bfr.oslo.kommune.no                   

Mobil: 958 32312

Fysioterapeut: Daniel Gjerlev 

Skolelege: Live Marie Løper Sæter
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Kort om Vollebekk skole

Nyåpnet høsten 2017

Vollebekk skole har startet opp med 1.- 4. trinn på barneskolen og 8. og 9. 
trinn på ungdomsskolen, samt en spesialavdeling med 24 elever 
(Vollebekk+)

Vollebekk og Ruseløkka har friminutt på ulike tider og elevene møtes kun i 
AKS-tiden

Vollebekk har kapasitet til 26 klasser. 
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Paviljonger for 1.-3. trinn 

Kommet oss godt inn.

Trives godt. 

Fine lyse lokaler. 

Elevene på 1.-3. trinn er litt 

skjermet fra de større elevene. 
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Ruseløkka-nytt

Grunnarbeid er godt i gang

Grunnsteinsnedleggelse mandag 26/8 2019

Inventarprosjekt starter dette skoleår

Kunstprosjektet pågår og Reidun Bull-Hansen 
leder arbeidet

Det foreligger en skisse for uteområdene, 
men her ønsker vi at elevene skal få være 
med å bestemme lekeapparater 
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Bussprosjektet

Hver elev krysses inn når de går på bussen.

Voksne fra skolen på hver buss. 

Elevene finner raskt plass og setter på seg 
setebeltet.

Turen tar ca. 20 minutter og det er lite trafikk.

Når elevene kommer til Vollebekk går de rett til 
avtalt oppstillingsplass for klassen. 
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Bussprosjektet forts. 

Varige endringer i stoppested og tidspunkt sendes til 
buss.ruselokka@osloskolen.no

Endringer som gjelder samme dag meldes til AKS innen kl. 11.00 
hver dag. buss.ruselokka@osloskolen.no
eller 902 37 614 / 902 43 875.

Fleksibilitet er avhengig av kapasitet på bussene.

Vi viderefører Facebook-siden for å melde om 
bussforsinkelser: "Bussrute Ruseløkka- Vollebekk"

• Hvor mange følger denne siden? 

mailto:buss.ruselokka@osloskolen.no
mailto:buss.ruselokka@osloskolen.no
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Skolemelding

Nå kan du få informasjon fra skolen rett i lomma. Osloskolen
lanserer meldings-app for foresatte, elever og ansatte. 

Som foresatt kan du sende melding til dine barns lærere, og motta 
meldinger fra skolen. Du kan også melde fravær hvis eleven er borte fra 
undervisningen. 
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Skolemelding forts. 

Slik laster du ned appen

• Last ned Skolemelding til telefon eller nettbrett. 
Søk opp: Skolemelding foresatte i App Store eller Google Play. 

Slik logger du på

• Første gang, bruker du ID-porten.

• Lag din egen firesifrede PIN-kode.

• Neste gang logger du på med PIN-koden.
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Skolemelding forts. 

I appen kan du: 

• få pushvarsler når det kommer en ny melding

• alt som legges ut på Portalen kommer i app'en

• logge deg på med en egen firesifret kode

• sende melding til barnets kontaktlærer/faglærer 
eller andre ansatte på skolen

• få en samlet oversikt over sendte 
og mottatte meldinger

• enkelt se hvilke meldinger som gjelder 
hvilket barn
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Skolemelding forts. 

Slik melder du fravær

Klikk på "Ny melding", og knappen "meld fravær".

Velg hvilket av barna du skal melde fravær for.  
Hvis barnet er tilknyttet flere skoler, 
velger du hvilken skole det gjelder. 

Skriv beskjeden, og trykk "Send". 

Meldingen sendes til barnets kontaktlærer. 
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Permisjonsreglementet

https://ruselokka.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/reglement-og-skjema/permisjonsreglement/
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Ordensreglement

Nytt ordensreglement skoleåret 2018/2019

Mobiltelefon skal være avslått og i sekken. 

Smartklokke skal være avslått og ikke brukes 
i løpet av skoledagen.  
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Alle elever har rett til 

et trygt og godt 
skolemiljø som fremmer 
helse, trivsel og læring

– Opplæringsloven kapittel 9A



Oslo 2019

Det er lov å endre 
bakgrunnsfarge.

På sider med positiv 
logo benyttes alltid 
lyse bakgrunnsfarger.

Sørg alltid for god 
lesbarhet/kontrast 
og følg lovlige farge
kombinasjoner.

Skolens ansvar

Å fremme et trygt og godt skolemiljø, og å 
forebygge og håndtere mobbing og andre 
krenkelser er skolens ansvar 

Skolen skal jobbe kontinuerlig og 
systematisk for å fremme elevenes helse, 
miljø og trygghet. 

Rektor har ansvar for at dette blir gjort. 
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Nulltoleranse mot krenking

Skolen har nulltoleranse mot krenking, som 
mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Det er elevenes egen opplevelse som er 
avgjørende.  
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Hva kan du som foresatt gjøre? 

Hvis ditt eller andre barn opplever å ikke ha et trygt 
og godt skolemiljø: 

Ta kontakt med skolen og rektor

• Du kan ringe eller sende e-post

• Be om et møte med kontaktlærer og/eller rektor 
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Zippys venner

Livsmestringsprogram

Jobbe systematisk med fremme god psykisk helse og et godt psykososialt 
miljø. 

Håndtere følelser, kommunikasjon, vennskap, konflikter og endringer i livet. 
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Nettbrett Ruseløkka skole
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Hvorfor et nettbrett til hver elev? 

Bedre tilpasset opplæring

Økt motivasjon

Økt elevaktivitet 

Større muligheter for samhandling og samarbeid

Elevene produsere flere tekster og læringsbrettet
legger til rette for økt samarbeid

Gunstig for elever som sliter med motorikk

Økt fokus på digitale ferdigheter
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Gir det bedre læring? 
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Lokal strategiplan

Digital kompetanse – ferdigheter for framtiden

Et redskap for å lære 

Produsere tekster og legge til rette for økt samarbeid

Skal bare brukes der det fører til mer læring og økt motivasjon

Tydelige mål og planer for bruken

Motiverte lærere som ønsker å endre sin undervisningspraksis

Kompetanseheving i personalet
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Praktiske informasjon om nettbrett

Alle elever får hvert sitt læringsbrett med lader og etui.

• Ipad-kontrakt

Tastatur blir vurdert på høyere trinn.

Coveret er ikke vanntett, men vannavstøtende.

Tyverisikret (merket) og passordbeskyttet.

FEIDE – pålogging. Apple-id kommer. 

Begrensninger på bruken fra skolens side. 

• Ikke mulig å laste ned eller å slette apper

• Ikke mulig å endre innstillinger
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Filtrerings policy

Utdanningsetaten har utredet behovet for evt. filtrering av internett-
trafikken på skolene i Oslo. 

Det innføres ikke slik filtrering på nåværende tidspunkt. 

Ulike barnefilter i private nett som elevene bruker på fritiden, men det er da 
opp til den enkelte familie. 
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Ipad-kontrakt
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Daglig bruk

Ipaden skal alltid være med på skolen. 

Batteri skal lades hjemme slik batterikapasiteten alltid er over 70% på 
skolen.

Brettet kan brukes på hjemmenettverk. N.B Foresattes ansvar, webfilter.
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Dragonbox
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Foreldreskole iPad

Onsdag 9. oktober 2019 kl. 18.00-20.00

Praktisk 

Utprøving av app'ene elevene bruker på skolen. 

Invitasjon kommer. 
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FAU- Foreldrenes Arbeids Utvalg og klassekontakt

FAU-representant 

Har ansvar for å møte på FAU-møter. 

Skal delta i arbeidsgrupper i FAU regi. 

Skal videresende referater og informasjon fra FAU og FAU-
styret. 

Skal fremme FAUs arbeid ved skolen til alle foreldrene. 

Planlegge og gjennomføre vårens foreldremøte, i 
samarbeid med skolen

Det er nødvendig at FAU representanten samarbeider med 
klassekontakten for å fremme et godt skole-hjem 
samarbeid

Klassekontakt

Planlegge aktiviteter som fremmer et godt klassemiljø/ 
skolemiljø, gjennom året. 

Tips:

 "Klassefest"

 Kinobesøk for klassen

 Møtes på en fotballbane og spille; elever mot foreldre

 Jente eller guttegrupper

 Foreldrekvelder

 Etc

Skal ha løpende kontakt med alle foreldrene for å vite 
hvordan stemningen i klassen/gruppen er. 

Organisere natteravner fra klassen
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Du er valgt som klassekontakt på 1.-7. trinn for klasse:______________19/20
Ruseløkka skole synes det er viktig å få raskt i gang et samarbeid med dere foreldre, for å 
fremme et godt læringsmiljø. 
Vedlagt ligger et års hjul for samarbeidet, men på første møte kan det være greit å avklare 
felles aktiviteter. 
Personalets forslag , som vi har god erfaring med, er at dere foreldre arrangerer følgende 
aktiviteter gjennom året; 

Aktivitet Ansvarlig Foreldrerepresentanter

1.klasse bør etablere vennegrupper, slik at alle 

elever og foreldre får bekjent i klassen.

Høstaktivitet som; spillekveld, lekeplasstreff, 

fotball i skolegården, tur eller lignende

Juleavslutning; skolen bidrar med underholdning 

og foreldre organiserer mat og sosialt samvær

Vinteraktivitet som; karneval, filmkveld, 

spillekveld o.l.

Våraktivitet som felles uteaktivitet eller 

tur/piknik

Skoleavslutning eller sommerfest; skolen bidrar 

med underholdning og foreldre organiserer mat 

og sosialt samvær
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Klasse FAU- Leder Sigrid
Moldestad

Klassekontakt*

1A X X

1B X X

2A Ouafia H. Fasting Mari Berg Kjer

2B Annica Maria Paulina Johansson Ferdije Senka

3A Mari-Marthe Apenæs X Kjersti Moss  X

3B Marianne Eikvåg Groth  X Mari Berg Kjær  X

*Klassekontaktene er vara i FAU     X- velges nye
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Vennegrupper

Vennegrupper på Ruseløkka skole 

På Ruseløkka ønsker vi å bruke vennegrupper i alle klasser på 
småskoletrinnet 
(1. – 3. klasse) for å styrke klassemiljøet og bidra til et bedre og tryggere 
læringsmiljø for alle. Skolen har testet ut dette i noen klasser over tid og 
erfart at de klassene som har hatt vennegrupper har bedre trivsel enn de 
klassene som ikke har hatt det.

Dette vil dere snakke mer om i klassen senere i kveld.  
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Informasjon om klasselister

Skolen har ikke tatt stilling til om vi vil lage en klasseliste som deles ut til 
alle foresatte i den klassen/gruppen eleven tilhører.

Ønsker muligheten, kommer tilbake i samråd med FAU. 

Første FAU-møte er tirsdag 10. september.

Klasselister som deles ut til foresatte blir offentlige. 

Det er frivillig om du/dere ønsker å stå på en slik liste og dere må derfor gi 
samtykke til om informasjonen om eleven og deg/dere skal stå på 
klasselisten. 


