
 

 

 

Referat fra FAU-møte Okt 2019 

Tilstede: Merete Hansen 

 FAU 10/9 8/10 12/11 10/12 14/1 11/2 10/3 14/4 12/5 9/6 
1A Wicky Steffenakk Hermansen V v v        
1B Lorraine Esperanza Wedl V - v        
2A Ouafia Fasting V v -        
2B Annica Maria Paulina Johansson - - -        
3A Kristian Moe - V V        
3B Ouafia Fasting V v -        
4A Per Wiggen V V V        
4B Marianne Eikvåg Groth V - -        
5A Linda Larsen V V V        
5B Liz Tanberg V - V        
 Sigrid Moldestad V V V        
6A Gro Skådal V - V        
6B Mona Rognlien Elgvin V V V        
7A John Anton Elmquist, V V -        
7B Katrine Espeseth  V V -        
8A Gro Skådal V - V        
8B Marte Armand Remlov - V -        
8C Kari Kjensli - - -        
8C Lill-Norun Mansåker - V v        
9A Cathrine Helene Galtung V V v        
9B Siri Gerrard V V V        
9C Thomas Raabe - V -        
9C Anne Britt Gran (vara) - - -        
10A Victoria Johnson - V V        
10B Lena Klingenberg - V -        
10C Hans Petter Larsen - - v        
 24 stk (2 dobble rep) 16 17 15        

 

  
1. Rektor informerer:  
 
Skolen har markert dagen for psykisk helse. Et vellykket arrangement, både for barne- og 
ungdomsskolen. Skolen har også deltatt på bydelens ungdomsdag. Ulike tema på dagsorden, 
rus, seksualitet etc.  
 
Uke 43 handlet denne gang om det positive ved å være flerkulturell eller flerspråklig 
(barneskolen). Ungdomsskolen hadde fokus på OD, hvor temaet traff veldig. Arbeidet føltes 
som svært meningsfullt.  
 
Arbeidet med MOT er også godt i gang. Foreldrekvelden var bra. Lærerne har lært mye om hvor 
viktig det er å ha fokus på det positive hos hver elev.  



Rektor forteller litt om ulike elevundersøkelser. Spekter roses, men datatilsynet har stanset 
prosjektet. Dette er utdanningsetaten uenig i.  
 
Bygging av ny skole er i rute! 
 
FAU og driftsstyret har tidligere vært innom bekymring rundt en trapp i den nye skolegården. 
Sigrid og Bård har tatt kontakt med rette etater, men har ikke fått svar. Hva blir neste steg? 
Presse?  
Dette er saken: 130 kvadratmeter av en av Norges minste skolegårder vil forsvinne i en trapp. 
Byantikvaren var imot, men ble overtalt/overkjørt av Plan- og bygg. Skolen har allerede tatt flere 
runder for å hindre denne trappen, men når ikke frem. 
Prosjektet fremstår som nokså uforståelig.  
 
Inventar er også under forberedelse. Kunst i begge trappeløp er også planlagt, kunstnere valgt. 
Også kunsten som hang på gamle Ruseløkka vil komme tilbake.  
 
Rektor viser den nye kampanjen Bane Nor har laget for å få ungdom til å forstå hvor farlig 
strømførende skinner faktisk er. Bare å være nærheten av dem er livsfarlig.  
 
Nasjonale prøver. Rektor er ikke komfortabel med å legge frem resultater for sammenligning 
med andre skoler, men mener de er et godt verktøy for skolen for å måle elevenes utvikling. 
Resultatet er ikke hensikten med prøven. Det er ingen «konkurranse». Poenget er å se 
utviklingen, og at arbeidet/tiltakene med elevene fungerer.  
Uansett; Ruseløkka skole ligger sånn midt på treet. Rektor er ikke bekymret og anbefaler 
isteden foreldre å spørre læreren om hvordan DITT barn utvikler seg fra år til år.  
Hun forteller også at om lærerne er bekymret for utvikling til en klasse tas det grep.  
 
Færre elever i barneskolen år enn i fjor. Årsaken er bussing til Vollebekk. Det har ført til 
nedgang i budsjett. Erfaringsmessig vil elevantallet ta seg opp igjen når den nye skolen er 
ferdig.  
Innskriving av nye elever vil bli i desember. 
 

 

2. Fastsettelse av dato for temaFAUmøte skolens verdier.  
Dato 14. jan.  Det foreslås å invitere klassekontaktene, FAU Ruseløkka er inkluderende og 
rause   
 

3. Skolens representasjon på fillipstad konferanse 
FAU sender en representant, Sigrid. Liz er vara. Om FAU får uttale seg er idretts, og fritids og 
rekreasjons fasiliteter tema vi gjerne vil vite mer om. Tidsplan for bygging av skolen på Fillipstad 
er også interessant.  

 

 
4. Status Julegrantenning (1. og 5.trinn) 
Dato: 28. november. Kl. 16.30.  
Tre er ordnet. Korpset vil gjerne spille. Kan det ordnes et lite tilskudd til korpset? Fra 
Storebrand, for eksempel?  
Prøver kakesalg i tillegg til gratis pepperkaker. 



 
5. Status 10.klasseball 
Dato: Torsdag 6. februar.  
Foreldrene gleder seg til å samarbeide med elevene. Meny er bestemt? Kostnadene skal 
holdes så lave som mulig. Foreldre på 9. trinn må stille som vakter. Festkomiteen kommer 
tilbake med klokkeslett for de ulike vaktene.  
FAU bidrar som i fjor med kr 3000,- til leie av musikkanlegg. 

 
8. Status telefonkatalogen (7. og 8.trinn) 
FAU-representant Tony ordner app. Han er ikke selv tilstede på møtet, men prosjektet er på vei 
inn i en utprøvingsfase.  

 
9. Spilling i timene - det er kommet inn meldinger om at elever på ungdomstrinnet 

bruker skolepcer til spill i undervisningstiden. Elevene ser det, men ingen har lyst til å sladre. 
Problemet synes ikke å tas fatt i. Får lærerne dette med seg?  
SMU-representant tar dette med seg til første møte.  
 

10. SMU - eventuelle saker til første møte for ungdomstrinnet. 
Første møte er ennå ikke holdt. Representant tar med seg foreldrenes ønske om mobilfri skole. 
Det ønskes også litt mer info om hvordan MOT faktisk brukes i undervisningen.  

 
11. Nattravn 
Ser ut til å fungere – sånn stort sett. Godt oppmøte fra Ruseløkka!!! 

 
12. KFU  
KFU representant Lorraine fortalte litt om KFU (FAU for hele Oslo) sitt program framover og om 
temaer som ble tatt opp på forrige møte. Forslag om felles facebook-gruppe for deling av 
informasjon. KFU jobber mye med rundt problematikk rundt klasselister – og hvordan dele 
informasjon best mulig. Referat fra møtene vil distribueres til alle i FAU. 

 
13. Aks 
Ingen relevant info.  

 
14. Rufus 
Ingen relevant info.  

 
15. Eventuelt 
Finnes det noen måte for FAU å skaffe litt ekstra midler? Hadde vært hyggelig å kunne bidra litt 
hist og pist. Det tas gjerne imot forslag fra andre foreldre.  


