
 

Referat fra FAU-møte 19. JANUAR 2021 
 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      
1B Mari-Marthe Apenæs Katt-Ugle  v v - v      
2A Wicky Steffenakk Hermansen v V v v v      
2B Lorraine Esperanza Wedl - - - v v      
3A Mariam Nodia v v v v v      
3B Bård Vandvik  v v v -      
4A Kristian Moe v - v v v      
4B -           
5A Mari Nilsson v v v v v      
5B Johan Aamdal Bottheim v - v v v      
 Sigrid Moldestad v v v v v      
6A (Linda Larsen) vara Annichen Fische v v v - v      
6B Liz Tandberg v v v - v      
7A            
7B            
8A Astrid Bjerke v v v v v      
8B Ellen Cornelia Boysen v v v v -      
8C Margrethe Lothe  - - - v      
9A Gro Skådal  - - - -      
9B Tore Walaker v v - - v      
9C            
9C            
10A Cathrine Helene Galtung v v v v v      
10B Camilla Blok v v v - v      
 Ingrid Torp (vara)           
10C Anne Britt Gran  v v v - v      
 stk (2 dobble rep trekkes fra)           

 
1. Rektor informerer 
 
Korona og smittevernstatus 
● Det har vært en tøff høst med flere runder med karantene på flere trinn. Etter jul er det kun ett trinn og seks lærere 

som foreløpig har vært i karantene. 
● Det er særlig for ungdomsskoleelevene som har vært på rødt nivå og hjemmeskole det har vært tøft for. Man ser nå en 

slitasje hos både elever og lærere og det er utfordrende å opprettholde en god kvalitet på opplæringen. Man ser også 
nå at utstrakt hjemmeskole har hatt en negativ effekt på resultater og karakterer. Skolen har et håp om at byrådet vil 
nedjustere til gult nivå og at dette vil tre i kraft allerede til uken. Dersom rødt nivå opprettholdes vil det være 
nødvendig å gjøre større endringer i selve opplegget, inkludert oftere (helst daglig) oppmøte på skolen og fokus på 
andre fag enn nå. 

● Et ekspertutvalg som har sett på virkningene hjemmeskole har hatt på ungdom, konkluderer at det har hatt stor 
negativ innvirkning.  

● 1. februar gjennomføres spørreundersøkelsen Ung i Oslo for 5.-10.-trinn. Undersøkelsen vil spesifikt undersøke 
hvordan korona har blitt opplevd. 

● Smittevern: det er vanskelig å opprettholde 1-meterregelen, så det har blitt ekstra fokus på å skille kohortene hver fra 
hverandre. Elevene er blitt veiledet i bruk av visir og munnmaske og at det er helt greit å bruke dette om det skaper en 
trygghet for den enkelte. 



● Det kan være at det kommer nye retningslinjer for hvem som må i karantene ved et smitteutbrudd ved at hva som 
defineres som en nærkontakt endres. F.eks. om en lærer som står mest ved tavlen kan regnes som nærkontakt. 

 

Tilrettelegging ballettelever 
● Flere av ballettelevene bor langt unna og har hatt mye reisetid som følge av rødt nivå. Det pågår nå en dialog mellom 

skolen og denne gruppen.   
● Skolen ønsker å avvente om det kommer ny beskjed fra bydelen i morgen vedrørende rødt/gult nivå. Det kan være 

vanskelig å tilrettelegge bedre fordi det vil gå utover så mange av de andre. 
 

Byggesak 
● Bygget er teknisk nesten ferdig, og kunstnerne har fått startet sitt arbeid inne og utstyr monteres. Det vil bli 

gjennomført en teknisk befaring i mars og etter det vil møbler m.m. kunne komme inn. 
● Etter tidligere forsinkelser, er byggingen nå i henhold til revidert plan. Håpet er overtakelsesdato i april, men kan bli 

utsatt på grunn av utearealene som er forsinket. Selve flyttingen kan gjennomføres i løpet av en helg. 
● Fremdeles uklart om det vil bli mulig med feiring av 17. mai på ny skole. Skal være et fremdriftsmøte i slutten av uken 

og da vil rektor ta dette opp. 
 

Jubileum Ruseløkka 150 år 
● Om det er mulig å ha en ordinær 17.mai feiring i år, vil skolen få gå først i toget, samt at det vil være taler ved 

Wergelands grav og lunsj på rådhuset i regi av Oslo kommune. 
● Det planlegges en egen markering i regi av skolen ved skolestart 2021/22. Det foreslås blant annet jubileumsforestilling 

og arrangementer for tidligere ansatte og elever. 
● Det skal nedsettes en komite med representanter fra foreldre (FAU), elever og lærere. 
● Første møte i komitéen holdes digitalt i uke 4. 
 

Nasjonale prøver 
● Prøvene er ikke laget for å kunne rangere/sammenligne skoler, men skal være et verktøy for å identifisere elever som 

mangler grunnleggende ferdigheter og kunne iverksette tiltak for den enkelte. 
● Ruseløkka opplever stor mobilitet i elevmassen og det er dermed vanskelig å kunne se på skolens resultater over en 

lengre periode. For eksempel på 8. trinn er det kun 23 av 90 elever som også gikk der i 5. trinn. Enkelte trinn har også 
en veldig lavt elevtall og dermed får hver elevs resultat større innvirkning på det samlede snittet. 

● På skolenivå er det ingen bekymringen, men skolens mål er å ligge over Osloskolens snitt, og det gjør ikke Ruseløkka. 
For å se resultater og sammenligne med andre skoler: https://skoleporten.udir.no/oversikt/oversikt/grunnskole/nasjonalt  

● Det er viktig at foreldre selv etterspør resultat for eget barn i samtale med lærer, men på de lavere trinnene er det 
allerede igangsatt ekstra kurs for de elevene som ligger under. 

● Ved flytting tilbake håper man på en mer stabil elevmasse og økte resultater. Majorstuen opplevde en tilsvarende 
erfaring da den skolen ble pusset opp for noen år tilbake. 

● FAU vil gå gjennom resultatene før neste FAU møte. 
 

Innlevering digitale oppgaver 
● I dag er fristen ofte ved midnatt, noe enkelte foreldre opplever som problematisk. Det er vanskelig for skolen å 

regulere dette og sette en generell regel. Ved fysisk innlevering pleier frist å være neste dag. 
● FAU anbefaler at fristen er neste morgen ved skolestart også for digitale innleveringer. Rektor videreformidler til 

lærerne. 
 

Ipad på buss 
● Det har vært et gjentagende spørsmål om skjerm skal kunne brukes på buss. Dette har tidligere vært behandlet i 

driftsstyret. Skolen mener at dette har gått gått fint i 3,5 år uten elevskader. 
● Et annet spørsmål er om dette er å regnes som elevens fritid eller skoletid. For barn på AKS regnes dette om AKS-tid. 

Skolen ønsker like regler for alle uansett om det er fritid eller skoletid. Er det nødvendig å endre på reglene nå på 
tampen? 

https://skoleporten.udir.no/oversikt/oversikt/grunnskole/nasjonalt


● Rektors observasjon er at det er mest de eldste som sitter på ipad, og da gjerne ved at flere ser på én skjerm sammen, 
og at færre yngre bruker skjerm på buss. 

 

Vurderinger 
● Det var terminslutt fredag 15. januar. 
● Ungdomsskolen: karakterer publiseres på Ist fredag 22.1. Det vil bli sendt ut skolemelding når karakterer er tilgjengelig. 
● Barneskolen: dette vil bli kommunisert i foreldresamtalen som skjer i løpet av februar. 
 

Foreldresamtaler 
● Vil bli gjennomført digitalt 
● Skolen vurderer å tilby en digital temaserie (f.eks. med Hedvig Montgomery). Det er ønskelig at FAU kommer med 

innspill til relevante temaer. 
 

2. Valg av representanter til jubileumskomiteen 
● Valgte representanter fra FAU er Tore Walaker og Johan Bottheim, vara er Lorraine Wedl. 
  

3. Trafikk - Ruseløkkveien 
● Det har skjedd mye i saken om bilfri Ruseløkkvei siden forrige FAU-møte, etter at brev ble sendt til byrådet før jul.. Det 

er publisert en artikkel i Avisa Oslo, og avholdt befaring sammen med Tore Nitter Walaker og bystyrerepresentant for 
Venstre, Odd Einar Dørum 16.1. Sistnevnte forventes å fremme et forslag om dette  i bystyret innen kort tid. I tillegg 
har andre politikere vist stor interesse for saken, og det er planlagt befaring med Arbeiderpartiets Anders Kjellevold 
(Frogner AP) og Andreas Halse, medlem i Miljø- og samferdselsutvalget  21.1. FAU-representanter møter også Nicolai 
Langfeldt, nestleder i Høyres bystyregruppe og nestleder av Samferdsels- og miljøutvalget   på befaring i 
Ruseløkkveien 26.1. 

● Det er ikke avtalt når FAU får møte byråd for miljø og samferdsel, men kontakt er opprettet. 
● Link avisartikkel: https://www.ao.no/foreldre-pa-ruselokka-vil-stenge-veien-for-biler/s/5-128-20324 
 

4. I-Pad på bussen  
● Se punkter over i del 1. Representant fra 1.klasse formidlet at foreldre på 1.trinn opplever at dette er et problem, 

flertallet i FAU var likevel enige med skolen i at det er så kort tid igjen med bussing at vi ikke fremmer forslag om 
endring nå. 

 

5. AKS 
● Når skolen er tilbake på Ruseløkka, vil AKS kun tilby aktiviteter som de fast ansatte AKS kan utføre. Det er ingen 

ambisjoner om å inngå samarbeid med noen eksterne, f.eks. en idrettsklubb e.l. 
● I regelverket står det at AKS har ikke lov til å tilby kurs som koster penger i AKS-tiden. 
● Det påpekes at det finnes kommunale økonomiske støtteordninger det kan søkes om.  
● Det nedsettes en gruppe som ser videre på dette til neste møte: Wicki, Mari-Marthe og Mariam  

o Vil høre med Bygdøy, Uranienborg, Majorstuen og Bolteløkka om hvilke tilbud de tilbyr og hvilke idrettsklubber og 
foreninger de samarbeider med. 

o Frogner bydel har et eget utvalg «Ung i bydelen» og det kan være aktuelt å delta i deres møter. 
 

6. 10. klasseball 
● FAU har vært i kontakt med skolen for å sette en dato frem i tid, men ett felles arrangement kan bli vanskelig å 

gjennomføre. Mest sannsynlig vil det kun være mulig med en markering per klasse. FAU holder muligheten oppe for et 
alternativt fellesarrangement. 10.trinn represententene følger opp dette. 

 

Neste møte 
● 16. februar klokken 18 

https://www.ao.no/foreldre-pa-ruselokka-vil-stenge-veien-for-biler/s/5-128-20324
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