
 

Referat FAU-møte 8. November 2022 

 FAU 20/9 11/10 8/11        

1A Leo Kastrati - v Fravær        

1B André Gilje Jacobsen v v Fravær        

2A Priyamwada Kulkarni - v Fravær        

2B Marianne 
Meling Rieber-Mohn 

- Vara 
(Jørn) 

Vara 
(Jørn) 

       

3A Camilla Hjelle v Vara 
(Eline) 

v        

3B Elena Silvestro v v v        

4A Ellen Wesche 
Guttormsen 

vara v v        

4B Christine Biørnstad Wiig v v v        

5A Sturla Winger Svendsen v v Ikke møtt        

5B Ola Ødegaard - v v        

6A Kjersti Moss - Ikke 
møtt 

v        

6B Helen Virginia Rocha 
Dahlseng 

- Ikke 
møtt 

Ikke møtt        

7A Elisabeth Grutsch Lund v v v        

7B  - - Kandidat 
mangler – 
søker ny 
kandidat 

       

8A Kaare Sverdrup Vara 
(Christian) 

v Vara 
(Christian) 

       

8B Nina Cecilie Riise-
Hanssen 

vara v v        

8C Nestleder Sophie Camelia Comtet v v v        

9A Claus Peter Poulsen v v v        

9B Silje Jebsen - Fravær v        

9C Linn Therese Stokke v Fravær Fravær        

10A Astrid Bjerke - v Vara 
(Sigrid) 

       

10B Lisa Kensit Hatlem v Fravær Fravær        

10C Kari-Anne Heggem v v v        

Leder Luise Boye Sprechler v v v        

 

 
1. Ny assisterende rektor, Lasse V. Gulsett, presenterer seg og nytt 

om skolen  
 

Om Lasse: 

- Assisterende rektor med ansvar for ungdomstrinnet og stedfortreder for rektor Merete 

- Lasse kan tas kontakt med direkte, om det skulle være noe 

- Kommer fra Uranienborg skole - har vært der litt over 2 år 

- Har også erfaring fra andre skoler, både som lærer og ass. rektor 

- Over 10 års erfaring fra 1-10 skole 



- Tobarnsfar 

- Glad for å ha kommet til Ruseløkka nå 

- Tett samarbeid med inspektørene 

 

Nytt om skolen: 

1) Meldt på Dembra (demokratisk beredskap mot rasisme og antisemitisme) opplegget til HL-

senteret på Bygdøy (Holocaust-senteret). Samling for alle lærerne på skolen på HL-senteret. Bla 

se på utstillingen om "hverdagsrasisme". Dette er en åpen utstilling, hvor man også kan dra på eget 

initiativ. Mulig elevene skal dit senere. 

 

2) Det jobbes med å stake ut kursen for hva vi bør jobbe med på Ruseløkka innenfor dette 

opplegget. Spørreskjema er sendt ut på både barne- og ungdomsskolen. Hovedfunn: 

- Mye hets og erting som går på legning 

- Mye på oppførsel 

Vi må jobbe med språkbruk på skolen. Skal jobbe videre sammen med elevrådet.  

 

3) Oslo kommune har samling for elevråd i Oslo (ungdomsskolenivå). 10. november på 

Deichmanske. Ruseløkka elevråd med Lasse Gulsett deltar. 

 

4) Møte i "Oslo kommunale foreldreutvalg" (KFU). Paraplyorganisasjon for alle FAU i Oslo. 23. 

november kl 18.00. Alle FAU-medlemmer er invitert inn der. Helsfyr i Utdanningsetatens lokaler. 

Fokus på rus og sosiale medier. 

 

5) SKRYT! Byttekveld i morgen 9. november er veldig positivt      

 

6) Påminnelse: Det er mye gjenglemte klær. 

 

7) Ny i administrasjonen: Sofie, jobber sammen med Peder på kontoret. 

 

 

2. Halloween utkledning: innspill fra foreldre  
Innspill fra foreldre: “På 5-7 trinn er det i år kostymekonkurranser med premier på skolen, og alle 

skal visst gå på rød løper i gymsalen osv. Dette skaper nok et visst kostymepress blant elevene, og 

mange føler de må ha ett kostyme på skolen og et annet på kvelden (...) men kanskje lurt å tone 

ned kostymeaspektet litt mer til neste år” 

 

Hvor gjennomtenkt var det? Hva tenker FAU om dette? Hva tenker skolen om dette? 

 

Lasse: Vi kan nok justere formen på det etter hvert. 

 

Innspill fra FAU-medlem: Fint med visning, men kanskje ikke kåring. 

Innspill2: Ser ikke helt problemet med det. Lov å være kreativ. 



Innspill3: Har ikke hørt noe om dette, uklart om dette var et problem.  

Innspill4: Har en datter som var med på å vinne en av prisene. Det var stas, men vet ikke mye mer 

om hvordan det ble gjort. 

Innspill5: Sønnen vant, og var skuffet over premien (3 sjokoladepenger).  

Innspill6: Er det samme eventuelle problematikk som med å bytte klær og utstyr? Er dette med på 

å synliggjøre forskjeller? 

 

Konklusjon: Viktig at det er trygg stemning, og det blir fokus på kreativitet i stedet for press på 

nye dyre klær. 

 

 

3. Port i skolegård: innspill fra foreldre  
 

Forelder har reagert på at portene ofte står åpne. VGS-elever går ofte gjennom skolegården, og 

glemmer å lukke porten. Elever og foreldre glemmer det også. Bekymret for sikkerheten for de 

minste barna våre.  

Har FAU noen mening rundt dette? 

 

Lasse: Porten skal være stengt ila skoledagen. Passer godt på de minste, og er veldig klar over 

problemstillingen. Tas videre med AKS.  

 

FAU henstiller til skolen for å trygge skolegården.  

 

4. Status/siste forberedelser byttekveld 9/11: kjapp gjennomgang av 

oppgavene  
 

Status: Alt er klart for i morgen. 

Tips: Om ikke eventuelle klær som er igjen til slutt leveres på Smedstad gjenbruksstasjon/Fretex, 

kan Maritastiftelsen være et sted å levere. 

 

DISKUSJON 

Innspill: Synliggjør et byttemarked forskjeller for mye? Ideelt sett skulle vi hatt mer tid til å snakke 

gjennom dette. Ønsker å diskutere beslutningsprosessen etter gjennomføring av arrangementet og 

vurdere arrangementet etter etiske retningslinjer. Er dette i strid med gratisprinsippet? 

 

Kommentar fra 10. trinns representant: Ingen vil komme fra 10. trinn! 

 

Bakgrunn: byttemarked i samarbeide mellom FAU/skolen ble vurdert (ref. FAU referat 10/5-2022) 

og temaet bærekraft var til behandling i fjorårets FAU . Rektor hadde spesifikt ønske om å 

gjennomføre dette, med bakgrunn i skolens fokus på Bærekraft. Forsterker det barna lærer om 

Bærekraft. 

 



Kommentar: La oss kjøre denne piloten, og evaluere i etterkant      Vi håper det uansett blir 

mulighet for hyggelig møte-arena mellom foreldre og elever fra forhåpentlig både barne- og 

ungdomstrinnene. 

 

5. Julegrantenning  
Planlegging i gang. Sponsor til juletrær er ordnet, og det blir lett servering. 1. desember er datoen. 

Kl 16.45.  

 

6. I grupper  

▪ Barnetrinn: Forslag om skikurs (v/Ellen og Camilla) & Status 

vennegrupper 

o Skikurs: Camilla (3. trinn) og Ellen (4. trinn) undersøker videre 

rundt dette, bla rundt hva de andre skolene gjør. Diskutert rundt 

gratisprinsippet. 

o Ønsker en mulighet til å se informasjon om aktiviteter som skjer på 

skolen. 

▪ Ungdomstrinn: Diverse på ungdomstrinnet 

o Etterspør mulighet for erfaringsoverføring for organisering av 

klasse/skoletur – ønske fra representant å lage en idebank/dreiebok 

fra dette FAU til neste FAU. Tips og triks f.eks knyttet til 

klassereiser, finansiering, etc., etc. FAU-medlemmene fra 

ungdomstrinnet samler inn denne infoen. 

o Arrangement i morgen: 

Noe uklart m.h.t. innsamlinger fra kafeen - bør være innsamling til 

hele skolen, eller kun ungdomsskolen. Ikke kun en enkel klasse. 

Det ble avklart at pengene fra dette arrangementet går til 9.trinn.  

o Materiale rundt "hvordan gjøre FAU-arbeid" (fra kurs i innføring i 

FAU arbeid) vil bli delt, så fort PDF-en er funnet. Anbefalt spesielt 

nye i FAU ser igjennom tidligere referater (er på skolens 

hjemmeside). 

 

 

7. Eventuelt  
KFU skolegruppemøte 23/11 kl. 18-20. Tema: Ung i Osloskolen (Rus og forventningspress 

& Sosiale medier (SoMe)). Oppfordrer spesielt 5-10. trinns representanter til å møte opp 

og representere Ruseløkka skole. 

 

8. Oppsummering og neste møte 
 

 

Møtet sluttet kl. 20:05. Takk for oppmøtet! 

 

Referent: Kjersti (6. trinn) 
 


