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Referat fra FAU-møte november 2018 
 
Tilstede: Merete Hansen , Geir Elgvin Rognlien, Vara: Trude Uglestad 6A 

 FAU 11/9 9/10 13/11 11/12 8/1 12/2 12/3 9/4 14/5 11/6 
1A Ouafia Fasting v v V        
1B Annica Maria Paulina Johansson - v -        
2A Mari-Marthe Apenæs v - V        
2B Ouafia Fasting v v V        
3A Per Wiggen - - V        
3B Marianne Eikvåg Groth - v v        
4A Lars J Amundsen v - V        
4B Luise Boye Sprechler v v V        
5A Mona Rognlien Elgvin v - V        
5B Elva Dögg Valsdottir, v v V        
 Sigrid Moldestad v v V        
6A John Anton Elmquist, v v -        
6B Katrine Espeseth v v V        
7A Martin Søyland - v V        
7B Qin Yan - v -        
8A Cathrine Helene Galtung v v -        
8B Siri Gerrard v v -        
8C Thomas Raabe - - V        
8C Anne Britt Gran (vara) v v -        
9A Andreas Strime Christensen - v V        
9B Svava Thorhallsdottir - - -        
9B Valdemar Matheson - v -        
9C Hans Petter Larsen - v V        
10A Mette Brubak v v V        
10B Gry Warsla - - V        
10C Frøydis Solhaug Pedersen - - V        
 26 stk 14 20 16        
            

Rektor informerer: 
Nye Ruseløkka 
Prosjektet er i rute. 
 
Nye regler for mobilbruk: 
Foreløpig er det bare kommet innspill fra FAU og Elevrådet. Siste frist for innspill er 
16.november. 
 
 



Reklameforbud i skolen 
Rektor har fått svar fra utdanningsetaten – FAU ser nærmere på dette før neste møte. 
 
Vollebekk 
Rektor presenterte planene for de midlertidige paviljongene – plassering og planløsning. 
Både lærerne på barnetrinnet og administrasjonen mener at denne løsningen blir bedre enn den 
Ruseløkka-elevene har i dag på Vollebekk. I dag er barnetrinnet splittet mellom 1. og 4. etasje 
og har klasserom og garderober tilpasset ungdomstrinnet. 
Det to paviljongene plasseres delvis over dagens grusbane, og det opprettes en ny ballbane 
lenger nord på tomten. Begge paviljongene har inngang fra en felles treplatting som vil dekke 
hele arealet mellom paviljongene. 
Med paviljongene vil 1-4. trinn være samlet på et område og de vil ha bedre garderobeløsninger 
(en egen garderobe med 2 toalett per klasserom) og bedre grupperom. 
Når det gjelder AKS er det politiske føringer på at nye skoler i Oslo ikke skal ha egne AKS- 
lokaler, så AKS må fortsatt bruke klasserom – men det legges inn kjøkken i begge paviljongene 
som AKS får benytte. 
Innredning – Ruseløkka får velge innredning til paviljongene og vi benytte anledningen til å 
prøve ut løsninger som kanskje kan brukes eller videreutvikles når nye Ruseløkka står ferdig. 
 
AKS 
Aks-leder ønsker tilbakemelding på om FAU ønsker eget foreldremøte. 
FAU foreslår at det arrangeres møte til våren i forbindelse med planlegging av AKS-aktiviteter 
for neste skoleår – slik at foreldre kan komme med innspill. 
 
Ungdomsmiljøet i bydelen 
Det har vært avholdt et møte mellom skoleledelsen på flere av ungdomsskolene i Frogner bydel 
på grunn av økt bekymring for ungdomsmiljøet i bydelen. Frogner er ifølge "Ung i Oslo 
undersøkelsen" den bydelen der flest ungdommer har prøvd hasj; http://www.hioa.no/Om-
OsloMet/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NOVA/Prosjekter/Ungdom/Ung-i-Oslo-2018  
Rektor oppfordrer alle til å passe godt på ungdommene sine. FAU følger opp dette på neste 
møte. 
 

 

http://www.hioa.no/Om-OsloMet/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NOVA/Prosjekter/Ungdom/Ung-i-Oslo-2018
http://www.hioa.no/Om-OsloMet/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NOVA/Prosjekter/Ungdom/Ung-i-Oslo-2018


Julegrantenning 
Det ble bestemt at det blir julegrantenning 6.Desember kl 16.45 i Cort Adelers gate. 2.klasse 
representantene følger opp planleggingen. 

10-klasse ball 
Alle FAU-representantene for 10.klasse var til stede og de vil sammen med assisterende rektor 
ta tak i planleggingen av ballet som trolig vil gå av stabelen i Januar.  
Røverstaden, Bydelens hus, og Teater Egal er mulige lokaler som må kanskje kan benyttes. 
Skolen ønsker at ballet skal arrangeres på en ukedag – FAU slutter seg til dette ønske, da det 
blir lettere å rekruttere foreldrevakter på en ukedag. 
9.klasse foreldre må bidra som vakter. Prisen bør holdes på samme nivå som i fjor. 

Skolemat på ungdomstrinnet 
Det blir ingen endringer av spiserutinene på ungdomstrinnet med det første. FAU oppfordrer 
foreldre og lærere til å minne 8.klassingene på at det er lurt å spise niste i løpet av skoledagen. 

Lekser på ungdomstrinnet 
Leksemengden på ungdomstrinnet generelt og 9.klasse spesielt var tema på sist FAU-møte. 
FAU oppfatter tilbakemeldingene slik at dette er et tema som diskuteres ofte blant personalet og 
at rektor tar dette opp spesielt når det kommer meldinger om for mye eller for lite lekser på de 
ulike trinnene.  
Er leksemengden i 9.klasse diskutert med lærerne på trinnet? FAU vil gjerne vite hva lærerne 
på trinnet mener. 

Trafikksituasjonen rundt Ruseløkka 
Trafikksikkerheten rundt CA30 og busshentepunkt i Huitfeldtsgate er ikke god nok. Den ulovlige 
gjennomkjøringen i Cort Adelers gate fører daglig til farlige situasjoner. FAU-leder sender et 
brev til BYM med kopi til skole- og miljøbyrådene. 

Kunstprosjekt – nye Ruseløkka skole 
Geir Elgvin Rognlien fra driftsstyret informerte om planer for mulig kunstprosjekt på utearealene 
til nye ruseløkka skole. Dette vil ikke ta penger fra skolebudsjettet men finansieres av 
donasjoner. FAU støtter videre arbeid med dette prosjektet men understreker at en eventuell 
kunstinstallasjon må være til glede for barna. 

Neste møte 
Neste møte er satt til tirsdag i 11.desember kl 20.00 
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