
 

Referat fra FAU- 13 april 2021 

Til stede: Merete Hansen, rektor 

 FAU 22/9 20/10 17/11 15/12 19/1 16/2 16/3 13/4 11/5 15/6 

1A Olav Syrstad  v v v v v V x   

1B Mari-Marthe Apenæs Katt-Ugle  v v - v v V x   

2A Wicky Steffenakk Hermansen v V v v v v V x   

2B Lorraine Esperanza Wedl - - - v v -     

3A Mariam Nodia v v v v v v V x   

3B Bård Vandvik  v v v - v V    

4A Kristian Moe v - v v v v V x   

4B -Faiza Mohammed      v  x   

5A Mari Nilsson v v v v v v  X   

5B Johan Aamdal Bottheim v - v v v v V X   

 Sigrid Moldestad v v v v v v V X   

6A (Linda Larsen) vara Annichen Fische v v v - v v V x   

6B Liz Tandberg v v v - v v V x   

7A            

7B            

8A Astrid Bjerke v v v v v V  x   

8B Ellen Cornelia Boysen v v v v - V V x   

8C Margrethe Lothe  - - - v v  x   

9A Gro Skådal  - - - - -     

9B Tore Walaker v v - - v v V    

9C            

9C            

10A Cathrine Helene Galtung v v v v v V V x   

10B Camilla Blok v v v - v v V x   

 Ingrid Torp (vara)           

10C Anne Britt Gran  v v v - v v V x   

 stk (2 dobble rep trekkes fra)           

 
1. Rektor informerer 

 

 
1.1 Covid:  

 
Etter atmøtet ble avholdt fikk skolen avklaring på at hjemmeskole for ungdomskolen går over til rødt nivå 
fom 19 april. Det er ny smitteveileder, men for Ruseløkka småendringer fra forrige periode med rødt nivå. 
Det røde nivået betyr i hovedsak halve klasser, skjerpede rutiner på buss.  
Dilemmaer skolen har vurdert i planleggingen er f.eks antall voksne som må gå mellom flere kohortene enn 
slik det er nå. Vurderingene er tatt i samråd med bydelsoverlegen, og skolen har og mener de har klart å 
legge en god plan som gir god forutsigbart.  
Skolen har diskutert flere modeller på bussen, men fikk entydige råd fra bydelsoverlegen med hensyn til å 
holde mulige treffpunkt for foreldre og barn så lavt som mulig.  
På rødt nivå er det ingen andre endringer enn det som er meldt på Skolemelding.  
Retningslinjene vi har hatt gjelder fortsatt, og ser ut til å holde smittenivået nede.  
 
 
 



Rektor spør om noen har spørsmål:  
 
Tilbakemelding fra 8. trinn: Alle er fornøyd med å være noe på skole på rødt nivå, men de føler det fortsatt 
er litt lite på skolen. Hvis det er rom for mer å være mer på skolen håper vi de strekker seg (første år på 
ungdomsskolen).  
Svar: Klarer ikke å endre rødt nivå før 5-7 klasse er tilbake på gult nivå, meld fra til skolen hvis du har 
bekymring på vegne av egne og andres barn. Skolen kan tilrettelegge for enkeltelever. 
 
Fysisk på hjemmeskolen på ungdomstrinnet – kan skolen be elevene dokumentere at de faktisk  gjør noe? 
Enkelte elever syns det er litt meningsløst når ingen vet om det, det er lettere å følge opp for foreldre 
dersom det er er et slags dokumentasjonskrav involvert.  
Kan evt ungdommen møtes og gjøre fysisk sammen?  
Litt diskusjon om hvorfor og hvordan. Rektor tar med innspill til lærerne. 
 
Bedre opplegg nå enn sist. Kan man be elevene skru på kamera slik at de blir sett?  
Svar: Det kan man ikke kreve, men man kan be om det, og lærerne prøver så godt de kan. 
 

 
1.2 Byggesak:  

Kommer oss ikke inn i bygget før sommerferien. Uteområder og rømningsveier er ikke på plass. Inne er det 
ikke lenge igjen, men får ikke budsjetter til å la noen fysisk komme inn i huset. God fremdrift på inventar og 
læremidler. 
 
Notert etter møte: Brann i dekke over gymsal 15.april. Uvisst hvor store skadene er og om det vil medføre 
forsinkelser. 

 
1.3 17.mai:  

Barnetog avlyst. Det kommer nye retningslinjer om det er mulig med klassevise arrangementer. Det 
kommunale foreldreutvalget har sendt tips til FAU med mulige tiltak klassevis. Ingenting i skolegården – 
skolen skal i anledning 150årsjubileet tale ved Wergelands grav og bidra med et underholdningsnummer i 
den sentrale 17.maifeiringe. Skolen jobber med å lage noen digitale hilsninger som kan vises digitalt?  
Noe for kulturtimeelevene?  
17 mai komiteen på 5.trinn har sett på KFU forslagene. Det er tungt å arrangere for hele skolen.  
Forslag om å sende tipsene videre til klassekontaktene i hver klasse.  
17 mai komiteen planlegger en felleskahoot for hele skolen og har god dialog med Jon. 
Hva med innsamling av midler fra loddsalg på 17.mai (som vanligvis går til leirskole en ekstra dag eller buss)? 
Ingen krise at det ikke er noe i år, men nå når vi flytter inn i nytt skolebygg kan vi evt diskutere å endre 
17.mai-innsamlingene (hva vil FAU, samle inn penger til blant annet).  
Kan man ha lotteri og gøy på åpningsfesten til nye Ruseløkka i stedet? Godt forslag som diskuteres.  
 

1.4 Klassevise sommeravslutninger:  
Skolen håper det blir lov med klassevise avslutninger med foreldre når vi kommer så langt, og de ser på ulike 
alternativer for 10 trinn. Blir det en 4.de smitte bølge blir det kun vitnemålutdeling for elvene på dagtid.  
 

 

2. Ruseløkkveien  
Ingen ny info. Avventer invitasjon til deputasjon. (dagen etter møtet fikk vi invitasjon til deputasjon 5.mai).  
En klasse uten representant  (9C) stiller spørsmål om dette er avklart med foreldrene. FAU er enige i at de 
representerer klassene og en klasse uten representant mister/ har valgt bort retten til uttale seg i etterkant. 
Saken har vært drøftet i flere runder og er referatført. Det ble også påpekt at spørsmålet om stenging av 
Ruseløkkveien er uavhengig av hva som måtte skje i Løkkeveien. 



 
 

3. AKS 

Har hatt møte med AKS og invitert til møte, men det har foreløpig ikke passet. Der skal de fortelle litt om 
sine planer. Vi har kommet med forslag til aktiviteter, og spurt om aktiviteter som arrangeres av private 
leverandører. AKS – Liv har vært borte en tid, men er innstilt på å møte sammen med rektor 10.mai. Så de 
håper på mer informasjon på neste møte.  

 
 
 

4. 10-klasse avslutning 
Se punktet med rektor.    
 
5. Eventuelt 
Det har kommet inn forslag fra foreldre på 7.trinn å benytte anledningen med ny skole og jubileum til å spørre 
bedrifter som holder til i nabolaget om støtte til innkjøp av Ruseløkka plagg/effekter eller lignende. 
Dette ble diskutert med rektor og hun kunne bekrefte at budsjettet skolen får fra kommunen for å feire ny skole 
og jubileum ikke er nok til å dekke noe slikt men at de ville sette stor pris på f.eks gensere som kan benyttes i 
forbindelse med åpningen av skolen. Hun understreket videre at skolen på ingen måte kan gi noen motytelser, 
så dette blir snakk om rene gaver ikke sponsing. 
Saken ble drøftet videre uten rektor og FAU vedtok at vi vil prøve å søke om støtte til gensere og luer. Det kom 
forslag om å benytte motiver fra trappeutsmykkingen på genserne, og det kom flere konkrete forslag til 
bedrifter vi kan spørre. 
Sigrid følger opp saken sammen med forslagsstiller 


