
 

 

 

Referat fra FAU-møte Mars 2020 

Tilstede: Merete Hansen 

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

1A  Wicky Steffenakk Hermansen  V  v  v  ‐  ‐  ‐  ‐       

1B  Lorraine Esperanza Wedl  V  ‐  v  ‐  v  ‐  ‐       

2A  Ouafia Fasting  V  v  ‐  V  v  ‐  V       

2B  Annica Maria Paulina Johansson  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐       

3A  Kristian Moe  ‐  V  V  V  v  v  v       

3B  Ouafia Fasting  V  v  ‐  V  v  ‐  V       

4A  Per Wiggen  V  V  V  V  v  V  V       

4B  Marianne Eikvåg Groth  V  ‐  ‐  V  ‐  V  ‐       

5A  Linda Larsen  V  V  V  V  v  ‐  V       

5B  Liz Tandberg  V  ‐  V  V  v  V  ‐       

  Sigrid Moldestad  V  V  V  V  v  V  V       

6A  Gro Skådal  V  ‐  V  V  ‐  ‐  ‐       

6B  Mona Rognlien Elgvin  V  V  V  ‐  ‐  ‐  ‐       

7A  John Anton Elmquist,  V  V  ‐  V  ‐  ‐  ‐       

7B  Katrine Espeseth   V  V  ‐  V  v  v  V       

8A  Gro Skådal  V  ‐  V  V  ‐  ‐  ‐       

8B  Marte Armand Remlov  ‐  V  ‐  ‐  ‐  ‐  V       

8C  Kari Kjensli  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐       

8C  Lill‐Norun Mansåker  ‐  V  v  V  v  v  ‐       

9A  Cathrine Helene Galtung  V  V  v  V  v  v  V       

9B  Siri Gerrard  V  V  V  ‐  ‐  v  ‐       

9C  Thomas Raabe  ‐  V  ‐  ‐  V  ‐  V       

9C  Anne Britt Gran (vara)  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐       

10A  Victoria Johnson  ‐  V  V  ‐  ‐  ‐  V       

10B  Lena Klingenberg  ‐  V  ‐  V  v  ‐  V       

10C  Hans Petter Larsen  ‐  ‐  v  ‐  v  v  v       

  24 stk (2 dobble rep)  16  17  15  15  14  9         

 

 
1. Rektor informerer:  
 
KORONA 
Da møtet ble avholdt hadde skolen ikke fått noen meldinger om elever eller ansatte med smitte 
eller i karantene og hadde heller ikke mottatt noen anbefaling om karantene ennå.  
Beredskapsnivå to, som betyr at all informasjon går fra kommunen og ikke enkeltetater.  
Bydelsoverlegen bestemmer evt. skolestegning.  
Enkeltpersoner skal holde seg hjemme og ta kontakt med fastlegen ved symptom eller mistanke 
om smitte.  
Det er viktig at alle følger råd om hygiene og holder seg hjemme ved sykdom.  
Det er dessverre ikke vask på alle klasserom på skolen. 



 
Dersom eksamener skulle bli avlyst vil alle allikevel få vitnemål og ordinært opptak.  
Ved stenging over lang tid vil man se på muligheter for elektronisk hjemmeundervisning.  I så 
fall har Ruseløkka IPad og/eller PC en til en og alle lærere på Ruseløkka har mulighet til å jobbe 
hjemmefra. 
 

GYM PÅ LAVERE KLASSETRINN 
FAU har bedt rektor redegjøre for gym på lavere trinn, er den i henhold til læreplan og hvorfor er 
det så liten tilgang på gymsal? 
Læreplanen har ikke krav til tilgang på gymsal for de laveste trinnene. Det er liten kapasitet på 
Vollebækk, både for Ruseløkka og Vollebækk skole:1 time i uken opp til 4 trinn for begge skoler. 
Skolen prøver i stor grad å legge opp til uteaktivitet og turer, det er mange fine turmuligheter 
rundt Vollebekk.  
Skolen opplever også at fysisk (krav fra kommunen) er en utfordring, det er lagt opp til at alt skal 
være uteuansett vær, og det blir en del alternative løsninger som f.eks. dans i klasserommene 
når det er dårlig vær. Det blir heldigvis litt bedre kapasitet på Ruseløkka. 
 

BYGGEPROSJEKTET 
Byggeprosjektet er 4 uker forsinket pga av manglende IG (igangsettelsestillatelse) for 
gavlveggene (det søkes om IG for ulke deler etter hvert som de er klare til å bygges). 
Undervisningbygg og veidekke ser på mulighetene for å hente inn denne forsinkelsen.  
Skolen har spilt inn forslag til andre apparat typer i nedre skolegård, men har så langt ikke fått 
gehør for dette. Skolen har bedt om møte med Plan og Bygningsetaten men når ikke fram her 
heller. Rektor tar saken videre via Rådhuset.  
FAU støtter skolen og Rektor i ønske om en reell medvirkningsprosess for uteområdene.  
I vinterferien var rektor sammen med flere ansatte på befaring i det nye bygget og melder at det 
var stor begeistring.  Mykje lys og luft, fine trapperom, god takhøyde flott utsikt fra takterrasse. 
 

2. SMU.  
 Det ble holdt møte for ungdomstrinnet 4. mars. Litt dårlig oppmøte. 
 Skolegård ble diskutert litt. 
 Elevrådets rolle og arbeid ble diskutert. Det har vært fokus på skolegenser og ball. Skolen 

ønsker mer intistsiativ til aktiviteter i f.eks storefri: Kan FAU hjelpe? 
 Eks: veldig bra Valentinsdag 
 God respons på ny miljøarbeider hver mandag. 
 Trivselsundersøkelse, brukbare resultater, dårlig på arbeidsro og elevmedvirkning 
 

3. Skolegård 
Svar fra PBE ikke positivt. FAU vurderer å gå til media. 

 
4. Årshjul/verdier 
FAU vil gå igjennom årshjulet  opp mot skolens nye verdier og motto på neste FAU-møte. 
 
 



5. Driftsstyret 
Nye foreldrerepresentanter: Sigrid Moldestad, Cathrine Galtung, Vara: Linda Larsen 
 

6. 17. mai 
 ingen på 6. trinn tilstede planene bør tilpasses korona situasjonen.  
 Viktig at 6.trinn tar kontakt med Jon for å komme i gang.  
 Følgende innspill ble notert sist:  

o Stort ønske om issalg! 
o Brussalg er også lurt å ha for å unngå «handelslekkasje» 
o Bonger fungerte veldig bra i fjor! 

 
7. AKS  
 Brukerundersøkelse ok, bortsett fra faglig utvikling/aktiviteter 
 Kunne forventet at det blir lagt mer vekt på aktiviteter når elevene er tatt ut av skolemiljøet 
 Forventes at det legges inn forberedende innsats for bedring i aktivitetstilbudet når skolen er 

ferdig. 
 Kunne det for neste skoleår være mulig å ha aktiviteter som var ferdige til siste buss? 

Beskjeden ved oppstart av bussing var at skolen fikk ekstra midler til bemanning av 
bussene. 

 
8. Rufus   
 Ikke noe nytt 
 

9.Neste møte  
 14.april Kl 18 neste gang  

 
 


