
 

 

 

Referat fra FAU-møte sept 2019 
Tilstede: Sahar Parsa Pedersen, Merete Hansen 

 FAU 10/9 8/10 12/11 10/12 14/1 11/2 10/3 14/4 12/5 9/6 
1A Wicki Steffenakk Hermansen V          
1B Lorraine Esperanza Wedl V          
2A Ouafia Fasting V          
2B Annica Maria Paulina Johansson -          
3A Kristian Moe -          
3B Ouafia Fasting V          
4A Per Wiggen V          
4B Marianne Eikvåg Groth V          
5A Linda Larsen V          
5B Liz Tandberg V          
 Sigrid Moldestad V          
6A Gro Skådal V          
6B Mona Rognlien Elgvin V          
7A John Anton Elmquist, V          
7B Katrine Espeseth  V          
8A Gro Skådal V          
8B Marte Armand Remlov -          
8C Kari Kjensli -          
8C Lill-Norun Mansåker -          
8C Estere Mezzetti  -          
9A Cathrine Helene Galtung V          
9B Siri Gerrard V          
9C Thomas Raabe -          
9C Anne Britt Gran (vara) -          
10A Victoria Johnson -          
10B Lena Klingenberg -          
10C Hans Petter Larsen -          
 25 stk (2 dobble rep) 16          

 

1. Velkommen og rektor informerer 
 

• Rektor ønsket velkommen og informerte litt generelt om FAU arbeid og skolens 
organisering, og spesielt om bussing, om de nye paviljongene på Vollebekk og status for 
nye Russeløkka som går i henhold til fremdriftsplan. 

• Samtaler/erfaringsutvekling i trinngrupper. I gruppen 1-3 trinn var representantene veldig 
fornøyde med at skolen allerede har satt i gang vennegrupper på de laveste trinnene. I 
gruppen 4-7 trinn dreide diskusjonen seg mye om hvordan FAU kan nå ut til alle foreldre 
og få innspill fra alle foreldre. I 8-10 trinn var det kun represtentanter fra 9.trinn og her 
kom oppfølging av mobilfri prøveperiode raskt opp som et tema det må jobbes videre 
med. 



• Rektor informerte om, og trinngruppene diskuterte Ruseløkkas nye visjon og verdier: 
Eleven i sentrum. Raus, modig, medskapende. Dette vil det jobbes videre med på et 
senere møte. 

• Rektor informerte om problematikken knyttet til nye regler for utlevering av klasselister 
og hvordan skolen skal forholde seg til disse. Skolen har innhentet samtykke for de aller 
fleste elevene ved skolen, men foreløpig er det bare klassekontakter og FAU 
representanter som har fått klasselister. 

 

2. valg 
Sigrid Moldestad leder, Per Wiggen nestleder/sekretær, 
Wicki Steffenakk Hermansen og Ouafia Fasting SMU barnetrinnet, 
Lorraine Esperanza Wedl - KFU representant 
 
Valg av SMU representanter for ungdomstrinnet utsettes til neste møte. 
Representanter til driftstyret skal velges i januar. 
 

3. arbeidsoppgaver 
Følgende arbeidsfordeling ble gjennomgått og diskutert: 
1+5.trinn:  Organisere julegrantenning (5 klasse er faddere for 1.klasse) 
2. trinn:  Være kontaktledd mellom AKS og FAU 
3. trinn:  Følge opp trafikk og skolevei 
4. trinn:  Arrangere kafe/servering under teknologi og design uka. 
5. trinn:  Være kontaktledd mellom Rufus og FAU 
6. trinn:  Organisere og arrangere den tradisjonelle 17.maifeiringen 
7+8. trinn:  Telefonkatalogen – i første omgang er målet en digital versjon. 
9. Trinn:  attravn + vakt på 10 klasse ball 
10. trinn:  10-klasse ball 
Disse oppgavene vil følges opp på alle FAU møter. 
 

4. møteplan for året 
Møtene legges i utgangspunktet til 2.tirsdag i mnd. Kl 18.00 
Neste møte er 8.oktober kl 18.00 
 

5. Eventuelt 
På neste møte blir det en runde med to stjerner og et ønske, for å illustrere hva det kan være, 
tjuvstartet Sigrid Moldestad med sine:  
* Det beste med Ruseløkka er den store variasjonen og blandingen av alles slags folk fra alle 
samfunnslag. 
* Det er superbra at Ruseløkka endelig har satt i gang vennegrupper ved skolestart! 
#Skulle ønske skolen ville lytte litt mer til foreldrene i spørsmål knyttet til mobilbruk. 


	Referat fra FAU-møte sept 2019

