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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

Helsesøster: 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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«Morsomme 
aktiviteter og 

inspirasjon til et sunt 
kosthold»
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• Et kurstilbud i Bydel Frogner, i samarbeid mellom fysioterapeuter og 
helsesykepleiere i skolehelsetjenesten og ved Frisklivssentralen.

• Et tilbud for familier med barn og unge på barneskolen (1. – 7. trinn)

• Mål: inspirere til økt fysisk aktivitet og endringer til et sunt og 
anbefalt kostholdet for hele familien

• Tilbudet er gratis. 

Hva er Full fart?
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Hva gjør vi?

Kurstreff Innhold

1
Barna: Fysisk aktivitet

Foreldre: Bra Mat 1

2
Barna: Fysisk aktivitet

Foreldre: Bra Mat 2

3 Foreldre og barn: Felles aktivitet utendørs

4
Barna: Fysisk aktivitet 

Foreldre: Bra Mat 3

5
Barna: Prøvesmaking

Foreldre: Familiefokus med 
helsesykepleier

6
Barna: Matlaging

Foreldre: Oppsummering

Felles: Måltid og avslutning
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Hva er Bra Mat?

Et inspirasjonskurs basert på 
Helsedirektoratets anbefalinger for 
ernæring

Mål: øke bevisstheten om matvaner og 
matvarevalg, øke motivasjonen til å endre 
vaner, få praktiske råd til hverdagen, øke 
forståelsen av varedeklarasjoner og 
utveksle erfaringer 
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Hvor og når? 

Hvor og når? 

Frisklivssentralen i Bydel Frogner i Oscars gate 36B. Onsdager kl 17.00-

18.30. Kurset strekker seg over seks onsdager. Oppstart våren 2020. Dato 

vil komme nærmere.

Påmelding eller spørsmål:

Ta kontakt med fysioterapeut Daniel Benedek Gjerlev 

Tlf: 90263752 / Mail: daniel.gjerlev@bfr.oslo.kommune.no

Du kan også ta kontakt med helsesykepleier 

på skolen for spørsmål 

mailto:daniel.gjerlev@bfr.oslo.kommune.no
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Spørsmål? 
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Kort om Vollebekk skole

Nyåpnet høsten 2017

Vollebekk skole har startet opp med 1., 2., 3. og 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

Grunnstensnedleggelse 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 



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.

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. Kun SMS. 

Fleksibilitet er avhengig av kapasitet på bussene.

Vi viderefører Facbook-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

Videreføres som kommunikasjonskanalen med lærerne

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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Rutiner elevfravær

Foresatte melder fravær via skolemelding.

Dersom det ved opprop i 1. time er elever 
som er fraværende uten at vi har fått en melding, 
så ringer vi hjem.
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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
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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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Informasjon om ny trivselsundersøkelse for 
elever på 1.-4. trinn

Oslo bystyre har vedtatt at det skal gjennomføres en trivselsundersøkelse 
for de eldste barna i barnehagen og elever på 1.-4. trinn i skolen.

Trivselsundersøkelsen er anonym, og skal gjennomføres på alle skoler med 
1.-4. trinn i løpet av høsten. 

Undersøkelsen skal gi de yngste elevene mulighet til å gi uttrykk for sin egen 
opplevelse av forhold ved skolemiljøet.

Gjennomføringsperiode: 15.10-15.12.
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Pilot høsten 2018

Trivselsundersøkelsen ble pilotert på 11 skoler høsten 2018.

Piloteringen viste at
• spørsmålene måler det de er tenkt å måle; forhold ved elevenes opplevelse av 

trivsel

• elevene forstår spørsmålsformuleringene

• elevene mestrer den tekniske gjennomføringen
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Innholdet i undersøkelsen

Undersøkelsen inneholder 16 spørsmål. 

Spørsmålene omhandler temaene

• trivsel

• støtte fra voksne på skolen

• vennskap og lek

• medvirkning
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Personvern

Undersøkelsen er anonym. Besvarelser kan ikke spores tilbake til den 
enkelte elev. Det er ikke mulig å ta ut resultatrapporter på individnivå.

Utdanningsdirektoratets regler for anonymisering av resultater fra 
undersøkelsen, vil bli fulgt.

Det er frivillig for barnet å delta i undersøkelsen.

Foresatte har anledning til å reservere sitt barn fra deltakelse ved å ta 
kontakt med kontaktlærer på e-post eller via Skolemelding.

Frist for reservasjon: 15.10.
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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? 

Læringsbrett
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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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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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*Klassekontaktene er vara i FAU     X- velges nye

Klasse FAU- Leder Sigrid
Moldestad

Klassekontakt*

1A X X

1B X X

2A Ouafia H. Fasting X Mari Berg Kjer X

2B Annica Maria Paulina Johansson ? Ferdije Senka X

3A Mari-Marthe Apenæs X Kjersti Moss  X

3B Marianne Eikvåg Groth  X Mari Berg Kjær  X
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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.

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. 


