
 

Referat fra FAU-møte NOV 2020 

Tilstede: Else-Birgitte Roscher-Nielsen,  

 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        

1B Mari-Marthe Apenæs Katt-Ugle  v v        

2A Wicky Steffenakk Hermansen v V v        

2B Lorraine Esperanza Wedl - - -        

3A Mariam Nodia v v v        

3B Bård Vandvik  v v        

4A Kristian Moe v - v        

4B -           

5A Mari Nilsson v v v        

5B Johan Aamdal Bottheim v - v        

 Sigrid Moldestad v v v        

6A Linda Larsen v v v        

6B Liz Tandberg v v v        

7A            

7B            

8A Astrid Bjerke v V v        

8B  Cornelia Boysen v v v        

8C Margrethe Lothe  - 
 

-        

9A Gro Skådal  - 
 

-        

9B Tore Walaker v v -        

9C            

10A Cathrine Helene Galtung v V v        

10B Camilla Blok v v v        

 Ingrid Torp (vara)           

10C Anne Britt Gran  v v v        

 stk (2 dobble rep trekkes fra)           

 

1. Rektor informerer 
 

Skolebygget: 

Noen forsinkelser er varslet – rektor får fremdriftsrapport hver 14.dag.   

Undervisningsbygg og utdanningsetaten kommer til neste Driftsstyremøte 7.des. Det vil da bli 

redegjort for fremdriften og for om 17.mai på ruseløkka er mulig. 17. mai feiring på Ruseløkka er 

ikke ennå sikret.   

Et planlagt stort Lekeapparat gjør at det ikke er blitt gitt igangsettelsestillatelse for uteområdene. 

Underleverandøren som varsler at det vil bli forsinkelser er Veidekke, pga. vinter som står for 

døren og at det ikke kan beregne at fremdrift utendørs går like raskt. Utenlandske arbeidere er 

også en risiko nå pga. karantener mm. 

Selve flyttingen skal være relativ enkel da det ikke skal medbringes noe særlig. Uteskole 1-2 

dager så er det klart for å komme til den nye skolen.    

10 trinn 20/21 kommer ikke til å flytte inn på den nye skolen.  

 



Korona situasjonen  

Alle ungdomsskoler i Oslo er nå på Rødt nivå. Plan for dette har vært klar siden tidlig i høst: 

https://ruselokka.osloskolen.no/nyhetsarkiv/oslo-innforer-rodt-smittevernnva-pa-ungdomstrinnet/ 

Rødt nivå på Ruseløkka innebærer: Det er prioritert i følgende rekkefølge, i skolens 

beredskapsutvalg: Smittevern, opprettholde fag- og timefordelingen, spesialundervisning, at 

elevene er så mye som mulig på skolen. Med bakgrunn i denne prioriteringslisten har vi fått til 

følgende at de fleste elevene vil ukentlig få 4 dager med undervisning både på skolen og 

hjemme og en dag med opplæring kun i hjemmet. Praktisk-estetiske fag undervises på skolen, 

samt delingstimer og smågruppeundervisning. Undervisning i hel klasse gis som 

hjemmeundervisning. Det skal være lagt inn tid nok til at elevene klarer å forflytte seg fra 

hjemme til skolen midt på dagen.  

 

Barnetrinnet, Teori vs. Praksis – det har kommet inn spm. ang Buss ordningen, barn under 12 

år skal ikke bruke munnbind.   Situasjonen med at «hele bussen» kom i karantene hadde 

oppstått selv om assistenten på bussen hadde brukt munnbind.  

Ruseløkka legger ut oppdatert informasjon om smittesituasjonen på skolen på skolens 

hjemmeside:  

https://ruselokka.osloskolen.no/nyhetsarkiv/konronasmitte-pa-ruselokka-skole/ 

AKS – kohort spørsmål: Trinnvise kohorter på AKS og klassevis i skolen. Er det pga av dette at 

«hele» trinnet havner i karantene? Rektor bistår bydelsoverlegen i arbeidet med å vurdere 

hvilke grupper som skal i karantene. Det er bydelsoverlegen som bestemmer.  

Det er ikke noen indikasjon så langt på at det har vært smittespredning på skolen.   

 

Fra Anne Britt vedrørende Ungdomstrinnet: Kohorter fører til at ungdommene slapper veldig av 

og tar ikke hensyn til smittevernregler når de er ute.  I storefri er det store samlinger av 

ungdommer fra Wang, OHG og Ruseløkka på nærbutikkene i området.  

Rektor har ikke inntrykk av at dette er ikke er et stort problem, skolen har klasserommene åpne i 

friminuttene og ungdomsskoleelevene skal ikke flytte seg mellom etasjene.  Håper at dette vil 

løses nå som elevene skal ha «delte» skoledager.  

 

Informasjon om Spesialundervisning ved hjemmeskole 

Skolen ivaretar så godt de kan behov for spesialundervisning ved hjemmeskole. Det er stort 

spenn på spesialundervisnings vedtak, fra sterkt/stort behov til begrensede vedtak i noen få fag. 

Vedtakene er timer på årsbasis. FAU etterlyser tydeligere informasjon til de foreldrene det 

gjelder om hvordan spesialundervisningen skal følges opp/foregå ved 

hjemmeskole/undervisning.  

 

Distribusjon av FAU innkalling og referat 

FAU ønsker at skolen skal sende ut FAU referatet til alle via Skolemelding ettersom FAU-

representantene og klassekontaktene ikke får utdelt de klasselistene som skolen har til eget 

bruk.  

Rektor henviser til GDPR og at foreldre og foresatte selv må gå inn i skolemeldingsappen og 

aktivt ta stilling til om å gjøre sin informasjon tilgjengelig i klasselistene.  FAU ønsker at skolen 

jobber opp mot undervisningsetaten og videreformidler problemene med dagens løsning. Det 

ble stilt spørsmål om hvordan GDPR tolkes faktisk tolkes, da kontaktinformasjon til foresatte kan 

deles med «Smilfoto» men ikke til FAU og eller Klassekontakter.   

https://ruselokka.osloskolen.no/nyhetsarkiv/oslo-innforer-rodt-smittevernnva-pa-ungdomstrinnet/
https://ruselokka.osloskolen.no/nyhetsarkiv/konronasmitte-pa-ruselokka-skole/


Rektor vil sjekke om dette å dele FAU referatet via skolemeldingsappen er i orden å gjøre.    

FAU tar det som gitt at dette vil løse seg og i etterkant av møtet har rektor bekreftet at skolen 

kan distribuere FAU-referat. 

 

Nasjonale prøver 

Spørsmål fra Liz angående Nasjonale prøver og nedadgående trend som beskrives i media.   

Ruseløkka skal ha analysemøte fredag denne uken, så FAU kan få mer utfyllende informasjon 

på neste møte. På aggregert nivå ser det ut som Ruseløkka gjør det bra. 

 

2. Valg til SMU for barnetrinnet 
Valg av representanter til Skolemiljøutvalget – ca 2 møter i året med elever, foreldre 

representanter, ansatte og politikere sammen.  

Liz Tandberg (6te trinn) og  

Mariam N (3dre trinn)   

 

3. Trafikk 
Mariam informerer om arbeidet som er i gang: Det er sendt brev til bydelen angående ulike 

trafikksikkerhetstiltak i området, både midlertidige og varige. Bland annet skolebusskilt og 

skilting ved buss stoppene. 

 

Ruseløkkveien mellom Skolen og Via som gågate  

Nytt innspill fra Astrid: Skal FAU støtte å få denne delen av Ruseløkkveien stengt for biltrafikk/ 

omgjort til fotgjengersone?   

Temaet ble diskutert: Dette vil være i tråd med å få etablert «Hjertesone» rundt skolen. Via 

burde jo også være interessert i få denne gatestubben som fotgjengersone ettersom de da vil få 

utvidet sitt uteareal.  

FAU er positive til å bidra men vi er litt usikkre på hvordan drive slikt påvirkningsarbeid.  

Det er allerede lansert planer om å etablere en gangakse fra Nationaltheateret stasjon helt frem 

til Filipstad. (se illustrasjon A fra bilfritt byliv 2018-2027). I september 2018 ble det holdt 

gatemøte for naboer og andre interesserte om dette.  

Cathrine og Sigrid tar opp dette i det neste driftsstyremøtet. 

Astrid, Bård og Kristian tar et møte (25.nov) og legger en plan for videre arbeid med denne 

saken. De kontakter Via og CoUrban for å lodde stemningen for eventuelle felles fremstøt.  

Aktuelle lenker: https://courban.co/project/turistveier/  og    https://urbaneturistveier.no/    

https://courban.co/project/turistveier/
https://urbaneturistveier.no/


illustrasjon A 

 

4. Strømming i klasserom  

Sigrid har sendt henvendelse til KMU Oslo sentralt, avventer tilbakemelding. 

 

5. Julegrantenning 
1. og 5. trinn er ansvarlig for Juletre ved skolen.  Mari holder kontakt med Juletre Erik så det 

kommer på plass.  Liste fra fjorårets komité er videresendt til årets komité.  

Kontakte Sands for sponsing av tre, kontakte 1. og 5. trinn lærere om de kan gå rundt treet og 

mulighet for å sende film/publisere på hjemmesiden til skolen.  

 

6.RUFUS  
Holder åpent, det pusser opp lokalene i Munkedamsveien holder til i hagen og i 

erstatningslokale i bydelens hus.  

 

7. AKS    
Har ikke kapasitet til å få bistått til at Ruseløkka får deltatt på skiskolen i vinter. Andre skoler 

som får dette gjennomført får dette til pga at det er foreldre som organiserer og står for 

gjennomføringen.  Vi ser frem imot å komme tilbake til Vika slik at det blir mulig å for barna fra 

Ruseløkka å delta på Skiskolen.  

 

 

 



8. Natteravn 
Det var ingen representanter fra 9.trinn tilstede på FAU møtet i dag, men representanter fra 8. 

og 10 trinn kan bekrefte at de har gått nattravnrunder i høst.  

 

9. Neste møte 
Neste møte blir 15. desember. Møtetidspunkt er i utgangspunktet 18, men vi kan endre til 20 

dersom det passer bedre.  

 

10. Eventuelt  
Skoleball for 10 trinn - Rektor meldte sist at dette var avlyst pga smittesituasjonen.  

FAU ønsker at det heller skal være utsatt og foreslår at det velges en dato langt frem slik at det 

er mer sannsynlig at det lar seg gjennomføre. Representant for Ballettklassen sjekker mulige 

datoer.  

 

 

Tilføyinger etter møtet 
I etterkant av møtet har rektor sendt et konkret forslag om hvordan FAU kan få tilgang til 

skolens klasselister innenfor gjeldende regler til utdanningsetaten. 

 

I forbindelse med at Rektor har bedt oss om å inkludere denne lenken til innlogging på IST har 

hun også sendt oss denne oversikten over de ulike digitale plattformene skolen nå benytter: 

 

Skolemelding – melde fravær – se klasselister – sende melding til kontaktlærer mm – bruk app 
eller logge på via skolens nettside 
 
IST – se fravær og timeplan (Her ligger det andre funksjoner som kan være forvirrende) – må 
logge på via skolens nettside – der ligger det lenke til IST 
https://ist.guidecloud.se/224.guide 
 
Its – målet er å ikke bruke Its til annet enn vurdering 
  
Teams – erstatter Its i forhold til daglig kommunikasjon / hjemmeskole / oppgaver og 
innleveringer mm. 
  
Showbee kommunikasjon elev – lærer, oppgaver, innlevering, hjemmeskole for 1-3 trinn 
 

 

 

Kontaktliste FAU 2020/2021: 

 

1A Olav Syrstad krakkstad@hotmail.com 

1B Mari-Marthe Apenæs Katt-Ugle marimarthe@gmail.com 

2A Wicki Steffenakk Hermansen wicki@berge-lundal.no 

2B Lorraine Wedl whitepearlnorway@gmail.com 

https://ist.guidecloud.se/224.guide


3A Mariam Nodia marika_nodia@yahoo.com 

3B Bård Vandvik baard.vandvik@gmail.com 

4A Kristian Moe krimoe@gmail.com 

4B   

5A Mari Wahl Sande Nilsson mari@nilzzon.net 

5B Johan Aamdal Bottheim bottheim@gmail.com 

6A Linda Larsen lindaogtuva@gmail.com 

6B Liz Tanberg liztberg@hotmail.com 

8A Astrid Bjerke priv.astridbjerke@gmail.com 

8B Ellen Cornelia Boysen corneliaboysen@mac.com 

8C Margrethe Lothe Johnson margrethelj@gmail.com 

9A Gro Skåland groskaa@online.no 

9B Tore Wilken Nitter Walaker tore@walaker.info 

10A Cathrine Helene Galtung cgaltung@online.no 

10B Camilla Blok camilla.blok@mastiff.no 

10C Anne-Britt Gran anne-britt.gran@bi.no 

 

 

 


