
 

Referat fra FAU-møte 8.2.2022 

Tilstede: Merete Hansen, Marthe Espolin Sletmo 

 FAU 14/9 12/10 9/11 14/12 11/1 8/2 8/3 5/4 10/5 14/6 

1A Priyamwada Shripad Kulkarni v v v v  v     
1B Marianne Meling Rieber-Mohn v v v v v v     
2A Olav Syrstad  v v  v v     
2B Mari-Marthe Apenæs Katt-Ugle   v   v     
3A Alexander Mikael Gaardendahl v  v v v      
3B Christine Biørnstad Wiig v v v v v v     
3Bv Ellen Wesche Guttormsen           
4A Mariam Nodia v v v v  v     
4B Bård Vandvik v v v v  v     
5A Kjersti Moss v vara v vara  v     
5B Helene Rocha v  v   v     
6A Mari Wahl Sande Nilsson v v vara v v      
6B Thomas Odiin  v v v  v     
7A Marlina Andersen v          
7B Liz Tandberg v v v v v      
8A Claus Peter Poulsen v  v  v v     
8B Katrine Amundsen v v    v     
8C Linn Therese Stokke     v v     
9A Astrid Bjerke v v v  v v     
9B Lisa Kensit Hatlem v v  v  v     
9Bv Ali Zeybeck   v        
9C Margrethe Lothe Johnson  v    v     
10A Hanne Hjelbak v  v v v v     
10B Tore Wilken Nitter Walaker v          
10C Stig Magne Rogstad v  v   v     
 Sigrid Moldestad v v v v v v     
            
 Totalt 26 representanter 19 15         

 

 

 
1. Rektor informerer 
 
Generelt: 
● Glad for grønt nivå, har hatt en del sykefravær – men virker som vi er over den verste kneika 

mht bemanning 
● Grønn fest når det ble grønt nivå, men holder oss fortsatt på klassenivå innendørs, men ikke 

lenger utendørs. 
● Is i skolegården – reklamasjoner på overvannshåndtering. Snødeponi som også er blitt til is i 

skolegården blir ikke fjernet.  
● Spørsmål om skadeverk på PC – men dette er ikke et stort problem, når elever har fått egen PC 

har slitasjen blitt mye mindre. 
 

 



 
Spisepauser  
 
● Måltidssituasjonen handler i stor grad om å få det til praktisk, innenfor de rammer som er gitt. og 

den organiseres ulikt på trinnene. 
● I utgangspunktet satt av 20 min, på Ruseløkka setter skolen av mer tid, ca 30 min. 
● Spisepauser avvikles samtidig som de ansatte har spisepause 
● Kompetansemål er knyttet til fag, ikke matpausen 
● Vi (skolen) er i utgangspunktet kritisk til skjermbruk, men vi ser på helheten i dagen – fra elevene 

kommer, til de går.  
● På de laveste trinnene brukes ofte et tv-program eller lydbok med bilde i starten av 

hovedspisepausen. 
● Om de ser film/eposide under matpausen, har de gjerne en samtale om hva de har sett. Bidrar til 

ro i begynnelsen av pausen og hjelper samtalene mellom elevene i gang. Dette gjør det også 
overkommelig for lærerne trenger hjelp med nista. 

● Det er overkommelig for skolen å følge opp elever som ikke spiser opp matpakken sin. Foreldre 
som er bekymret for dette bør gi beskjed til læreren. 

● Ungdomskolen er mer selvorganisert i spisepausen, på mellomtrinnet er det varierende bruk av 
skjerm?  

● På turdagene spiser lærerne sammen med eleven. 
● Noen foreldre erfarer at Supernytt kan være nyttig, men her er det delte meninger. 
● Skolen har god erfaring med at spisepausen blir best når det er læreren som er i klassen.  

 
● FAU har spilt inn at det er spesielt viktig at skolen har fokus på gode måltidsvaner i første klasse 

ettersom det er en stor overgang fra barnehagen. 
 
Lekser innspill fra FAU til skolen som jobber med dette temaet nå 

● Inkludering og forskjellsbehandling. Forutsetningen til den enkelte elev, og ikke bare 
hjemmesituasjonen. Noen har godt av å repetere hjemme.  

● Spesiell situasjon re. korona, læring som har gått tapt. 
 

 

2. AKS 

● Marthe er vikar for Liv som AKS-leder. Har utdannelse fra aktivitetsskolepedagogikk, og har 
jobbet lenge på Ruseløkka skole på flere trinn og AKS.  

● Arbeider med inkludering og mangfold, og klasseledelse. Trygge rammer rundt barna. Godt 
samarbeid med skolen, mange jobber både som assistenter og på AKS.   

● Rammeplan for AKS - mye mer fokus på fri lek enn tidligere. Legge læring inn i barnas frie 
lek.  

● Fastlagte læringsstøttende aktiviteter og kurs. Torget i midten, utfordrende med å holde ro. 
Det er lettere å inkludere barn som trenger litt hjelp til å komme inn i leken inne enn ute. 

● Mye fravær pga korona, men lett å få tak i vikarer. Dette har ført til mer press på de faste, så 
det er mye fokus på arbeidsmiljø og motivasjon. 

● Kurskatalog underveis. Mangfold og inkludering, gi en arena for å lykkes foreløpig plan  : 
Fotballkurs, DIY (batikk og gjenbruk), ballett, sjakk, mattemoro. Drop inn kurs: gym, 
bokklubb, musikk.  



● 4 klasse: bowlingfredag en gang in mnd, selvbestemmelse.  
● Spising: konkurranser/quiz. Spiser i klasserom, men skal begynne å bruke allrommet. Bruker 

skjerm og har laget en liste over ting som ble greit å se på - NRK. En ansatt serverer to 
klasserom. Varmmat en gang i uka, øker i neste uke.  

 

3. Natteravner 
Folk begynner å gå ut igjen, behov for natteravner.  
Klassekontaktene på ungdomstrinnet oppfordres til å sjekke om de har nok vakter til de oppsatte 
vaktene og sende ut påminnelse til de som har meldt seg til å gå. 
 
Her er oppdatert liste for gjenstående helger i vår: 
Klasse 8a: 11.mars og 10.juni 
Klasse 8b: 18.mars og 17.juni 
Klasse 8c: 25.mars 
Klasse 9a: 6.mai 
Klasse 9b: 13.mai 
Klasse 9c: 4.mars og 20.mai 
Klasse 10a: 1.april 
Klasse 10b: 22. april 
Klasse 10c: 29.april 

 
4. Skoleball 

● Skoleballet blir avholdt 10 mars. Ballet er i allrommet på skolen.  
● Foreldre oppfordres til å hente elevene kl 23 når ballet er ferdig. 
● 9. klasse organiserer 2 vaktlag a 6 foreldre, totalt 12 personer. 5 fra hver klasse mtp frafall. 

Praktisk info vil sendes direkte til representantene for 9. klasse.  
● Overlappe midtveis: 1 pulje kl. 1740, overlapp kl. 2030 siste lag av vakt ca kl. 2320 
● Sendt ut skriv om ordensreglene som gjelder for ballet til foresatte på 10.trinn. (brudd på 

reglene kan påvirke orden og oppførselskarakter.) 

 
5. 17. mai 

● 17. maikomiteen er i gang. Opplegget bør forankres i FAU. 6. klasse arrangerer 17. mai med 
hjelp fra Jon. Inntektene går til FAU-kontoen, brukes til leirskole i 7. klasse. 

● Alle 6. klasseforeldre forventes å stille enten kvelden før eller 17. mai.  
 
 

6. Eventuelt 
● FAU vil gjerne ha litt informasjon om Ipadbruk hjemme i 1. klasse. 1.klasserepresentantene 

setter opp et skriv.   

 
7. Neste møte  
Tirsdag 8.mars kl 18 på skolen.  


