
 

Referat fra FAU-møte 16 Februar 2021 

 
1. Rektor informerer 
 
- Covid:  
Per nå er hele skolen på gult. Ungdomsskoleelevene er tilbake på skolen. Har hatt en klasse i 6. trinn og en i 9. 
trinn i karantene siden sist. Informasjon legges på skolen hjemmeside i tillegg til beskjed direkte til klassene som 
er berørt. En glipp førte til at informasjon på hjemmesiden denne gangen ikke ble oppdatert i tide.En klasse er 
en kohort, er det smitte i en klasse må hele klassen i karantene. Det finnes tilfeller skolen ikke er informert om 
elever som har vært smittet, dersom elevene ikke har vært på skolen 48 timer før smitte ble oppdaget. Det var 
en feil i en av skolemeldingene fra skolen der det ble skrevet at en ansatt var smittet, det skulle stått en elev. 
- Byggesak:  
Skolen mangler en IG på nedre skolegård som påvirker fremgangen på uteområdene, skolen purrer for å få 
denne på plass. E-post om saken sendt til FAU. Skolen håper denne er på plass til 17. februar. 
- Klasselister:  
Klasselister kan deles ut ved henvendelse til skolen. Det er ikke mulig å se hvem som går i klassene siden den 
kun viser de elevene der foreldre har godkjent at informasjon skal vises. Det er et paradoks at fotografen får 
tilgang til elevenes fulle navn, men ikke foreldrene. Skolen har mulighet til å sende beskjed til alle foreldre i 
klassen. Kan det være en mulighet at det tas opp som punkt på utviklingssamtalen? I teams har elevene tilgang 
til liste over elever, men teams er deaktivert for 1. og 2. trinn. 

 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     

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

2A Wicky Steffenakk Hermansen v V v v v v     
2B Lorraine Esperanza Wedl - - - v v -     

3A Mariam Nodia v v v v v v     

3B Bård Vandvik  v v v - v     
4A Kristian Moe v - v v v v     

4B -           
5A Mari Nilsson v v v v v v     

5B Johan Aamdal Bottheim v - v v v v     

 Sigrid Moldestad v v v v v v     
6A (Linda Larsen) vara Annichen Fische v v v - v v     

6B Liz Tandberg v v v - v v     

7A            
7B            

8A Astrid Bjerke v v v v v V     

8B Ellen Cornelia Boysen v v v v - V     
8C Margrethe Lothe  - - - v v     

9A Gro Skådal  - - - - -     

9B Tore Walaker v v - - v v     
9C            

9C            

10A Cathrine Helene Galtung v v v v v V     
10B Camilla Blok v v v - v v     

 Ingrid Torp (vara)           
10C Anne Britt Gran  v v v - v v     

 stk (2 dobble rep trekkes fra)           



Vurderinger i ITS:  
Forskriften sier ingenting om at underveisvurdering skal være skriftlig. Skolen har tidligere valgt å gi 
underveisvurdering i ITS på ungdomsskolen. Med nye systemer (IST/fagplanlegger) har behovet for ITS blitt 
mindre, og ITS kan være på vei ut. På grunn av dette er underveisvurdering i år gitt i andre systemer. Foreldre 
kan se underveisvurderingen (f.eks. tilbakemelding etter tentamen) ved å snakke med eleven. Det er kun 
sluttvurdering som gir klageadgang. Feil i terminoppgjøret kan tas opp med lærer.  
FAU: Det har vært vanskelig å følge opp elevene på 8. trinn som var nye i ungdomsskolen under covid, spesielt 
for å følge opp skolegang og lekser. Informasjon om timeplan, skolearbeid og lekser til foreldrene bør være 
større under rødt nivå. Spesielt under covid er det viktig å ha tydelige informasjonskanaler mellom skole og 
hjem.  
 
- Nasjonale prøver  
Nasjonale prøver har avdekket at elevene f.eks. var dårlige på klokken, dette er det derfor blitt jobbet med i det 
siste. Ulike tema vektlegges forskjellig fra år til år, og kan derfor føre til forskjellige resultater fra år til år. 
Utskiftningen av elever er i denne perioden større ved Ruseløkka enn ved andre skoler. Der er derfor vanskelig å 
se trend fra trinn til trinn i resultatene fra kartleggings og nasjonale prøver. Det er vanskelig å se om 
kompetansehull er kommet på grunn av covid.  
 
Eksamen 
Siden eksamen er avlyst vil snittet generelt gå opp. Dette kan være negativt for tidligere kull. 
 
Sommerskole 
Det er bevilget penger for å tette «koronahull», men byrådet har kuttet i støtten til sommerskolen. Det vil 
antagelig ikke bli store endringer i sommerskolen. Skolen får også ekstra midler for kompenserende tiltak. 
Ruseløkke ser på samarbeid med andre skoler. 
FAU: Skolen kan ta kontakt med Tekna, de har midler og kompetanse. 
Rektor tar kontakt med Tekna. 
 

2. Aks  
Forslag fra arbeidsgruppen basert på kommunikasjon med andre skoler: 
-          Skøyter (hockey, bandy, kunstløp) 
-          Svømming, arrangeres det for de mindre barna i AKS tiden? 
-          Kor 
-          Dansekurs, ulike grupper 
-          Sjakk 
-          Kunst, tegning, sykurs og håndverk 
-          Yoga 
-          Turgrupper 
-          Gymsal/allidrett 
-          Drivhus/beplatning ol 
-          Kokke og matkurs 
-          Drama/teater 
-          Forskning 
-          Skatekurs 
-          Musikkprodusent 
-          Innebandy 
-          Kamsport 
-          Ballsport (basket, fotball, tennis etc) 
-          AKS avis 
-          Bokklubb 
 
Forslag til eksterne kurs, i samarbeid med foreldrene: 
-          Speider 



-          Turn 
-          Skiskole 
-          Fekting 
 
Arbeidsgruppen jobber videre med saken og sender inn forslag til aktiviteter til Liv.  
 
3. Ruseløkkveien  
Arbeidsgruppen har gått hele runden. Venstre tar saken inn for bystyret. Gruppen har snakket med byrådet, de stiller seg 
positivt. Arbeiderpartiet og Høyre er også positive. Det kreves muligens mer politisk arbeid for å dette videre. Gruppen 
jobber videre med arbeidet. 
 

4. 10-klasse avslutning (5 min) 
Gruppen ser på ulike løsninger for ball utendørs. Innspill på lokasjon tas imot med takk. Innpill: Langgårdsløkken på 
Briskeby. 

 
5. Ny FAU-leder 2021/22 
Det skal velges ny leder til høsten.  
 
6. Jubileumskomite 
Ett møte er avholdt med idedugnad for hvordan jubileet kan feires. Den naturlige markeringen vil være skolestart i ny 
bygning til høsten. Det ble også foreslått jubileumsforestilling, jubileumsfest for personalet m.m.  
I tillegg vurderes en åpen dag for foresatte for omvisning på den nye skolen. Komiteen ønsker at arrangering av åpen dag 
blir håndtert av FAU.  
 

7. Eventuelt 
6. trinn skal arrangere 17. mai og lurer på om det finnes sjekklister eller lignende fra tidligere år? Jon har informasjon. 


