
 

 

 

Referat fra FAU-møte Des 2020 
Tilstede: Merete Hansen, Kathrine Mørk Galtung (10a)  

 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 -     
2B Annica Maria Paulina Johansson - - - - - -     
3A Kristian Moe - V V V v v     
3B Ouafia Fasting V v - V v -     
4A Per Wiggen V V V V v V     
4B Marianne Eikvåg Groth V - - V - V     
5A Linda Larsen V V V V v -     
5B Liz Tandberg V - V V v V     
 Sigrid Moldestad 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     
8A Gro Skådal V - V V - -     
8B Marte Armand Remlov - V - - - -     
8C Kari Kjensli - - - - - -     
8C Lill-Norun Mansåker - V v V v v     
9A Cathrine Helene Galtung V V v V v v     
9B Siri Gerrard V V V - - v     
9C Thomas Raabe - V - - V -     
9C Anne Britt Gran (vara) - - - - - -     
10A Victoria Johnson - V V - - -     
10B Lena Klingenberg - V - V v -     
10C Hans Petter Larsen - - v - v v     
 24 stk (2 dobble rep) 16 17 15 15 14 9     

 

Vara 10a: Katrine Galtung 
 
1. Januar   I januar ble FAU-møte erstattet av verdiverksted med Rektor for FAU og 
klassekontakter. Følgende klassekontakter deltok: Kari F Dahl (2a), Catrine Ulsnes (2b), Andrea 
Aga (9a), Aigul Aliseva (4b), Jose del Castillo (4a), Eva Stratford (5a). 
 

2. Rektor informerer:  
• Juleballet: var på torsdag, 79 av 82 som møtte. De som holdt vakt (9.kl foreldre) klarte ikke å 

lukte alkohol på noen, men registrerte at noen var litt «happy». Skolen / foreldrene har ikke 
hjemmel for blåsing. I all hovedsak var det en hyggelig kveld med gode taler, flotte kåringer, 
ingenting ubehagelig, god mat og stemning. Kl 21 var alle på dansegulvet og var med. Det 
ble i løpet av kvelden oppdaget og slått ned på noe drikking på toalettet. 



I 22-tiden eskalerte det litt med noen synlige beruset og man fant alkohol gjemt på toalett. 
Festen ble derfor avsluttet kl. 22.15, noe tidligere en planlagt. Elevene var alt i alt veldig 
fornøyd med ballet og konklusjonen er at til tross for litt tidlig avslutning var dette et godt 
arrangement. 

• Tusen takk til foreldre fra 9 trinn som stilte opp som vakter!!!! 
• Festing. Skolen har indikasjoner på at det er en del festing i helgene blant elever på 

10.klasse-kullet. 
 

Verdidiskusjon: Rekor jobber med å oppsummere innspillene fra versksted om verdier og moto. 
Dette blir presentert på neste møte. 

 
Revidering av årshjul: Dette må sees i sammenheng med nye verdier og motto og kommer 
derfor opp på neste møte. 
 
Spørsmål: Det har vært en del diskusjon rundt karaktersetting på 9.trinn og dette ble 
gjennomgått generelt og spesielt: 
• Karaktersetting ungdomsskolen: Fra 1-10 klasse har alle elever krav på halvårsevaluering, 

for 8.-10.kl inkluderer denne vurderingen karakterer.  Vurderingene trenger ikke lenger å 
være skriftlige, men Ruseløkka skole gir skriftlige halvårsvurderinger på ungdomsskolen. (1-
7kl får elever og foreldre halvårsvurdering i utviklingssamtalen).  

• Halvårsvurderingene er «underveiskarakterer» og det er ingen klagemuligheter på disse. I 
slutten av 10. klasse kan man klage på standpunktkarakteren. En slik klage vil behandles av 
fylkesmannen etter at lærer skriver en begrunnelse.  

• Elever og foreldre på 9 trinn har gitt tilbakemeldinger til klassekontakt, skolen og fau om at 
en av klassene samlet har gått uvanlig mye ned samenlignet med de andre klassene etter at 
de fikk ny lærer. Elevene opplever at at de ikke har fått signal underveis om at de lå an til å 
gå kraftig ned samenlignet med sist karakter (vår semester 8.trinn). Flere elever har gått ned 
1-2 karakterer i flere fag.  

• Skoleledelsen har tatt dette opp med lærer, som står fast ved sin vurdering. Skoleledelsen 
jobber sammen med lærerne for å finne ut om vurderingspraksis avviker internt på 
trinnet/skolen. 

• Loven sier ingenting om at det er krav å gi beskjed om at det er mulighet for lavere karakter, 
men god praksis er at det bør være slik. 

• FAU håper at både elever og foreldre i denne klassen kan få en tettere kommunikasjon med 
lærerne på trinnet fremover. 

• FAU representant og klassekontakt for klassen følger opp. 
 
• Det ble stilt spørsmål om ikke foreldre bør signere karakterene for å vise at de er sett. I 

praksis har skolen erfaring med at det er vanskelig å få inn slike bekreftelser. I år ble 
karakterer og vurderinger for første gang distribuert via Altinn. Det kom inn følgende 
tilbakemeldinger på dette:   

 
o Dersom man ikke åpner meldingen på Altinn ila 48 timer, så sendes hele 

vurderingen i papir til begge foresatte (også om på samme adresse). 48 timer er litt 
for kort frist, og hele vurderingen er veldig mye papir! 



o Det ville være nyttig om skolen i forkant kunne sende ut en skolemelding for å 
informere foresatte om at karakterene er lagt ut. 
 

• Har Skoleledelsen noen preferanser for leverandør skolefoto: Jon holder i dette, se eget 
punkt lenger nede. 

• Bygget:  
o Alt er i rute foreløpig.  
o Det jobbes nå med inventar, og de ansatte har brukermedvirkning her. 
o Skoleledelsen og de ansatte er ikke fornøyd med nedre skolegård slik den foreligger 

nå og hat tatt dette opp med undervisningsbygg og utdanningsetaten for å 
videreutvikle planen for nedre skolegård. Undervisningbygg viser til sterke føringer 
fra PBE som de må følge.  

o Skoleledelsen har etterspurt hvilke konkrete føringer dette er.  
o I planen som foreligger blir det noe planting og benker som skjerming mellom 

skolegård og vei fra ny ballbingen til Løkkeveien. I tillegg er det planlagt en tuftepark 
som skolen ikke ser behov for (skur 13 og Tinker’n og Bislett allerede). Den har ikke 
særlig kreative apparater, tar forholdsvis stor plass og når bare en liten del av 
elevene. Elevene (brukermedvirkning ungdomsskolen) ønsker områder for 
«mingling» med sittegrupper og noe innovativt/digitalt – apparater «memory» som er 
aktivitet for mange aldersgrupper. Småbord for f.eks. sjakk, tre på rad e.l.  

o FAU støtter skolens innsigelser til den foreslåtte planen. 
 

o FAU kan tilføye: Vi har ikke fått svar fra PBE på vår henvendelse om den nye 
trappen som ble lagt inn i planen rett før sommerferien i fjor. Vi har mottatt kopi av et 
brev PBE har sendt til Byråd for byutvilking der PBE sier at de skal sende et svar til 
oss og at de ikke har skjønt at noen var imot denne trappen. Ettersom både 
skoleledelsen og FAU vet at det har vært flere møter og «runder» med PBE om 
denne trappen stiller vi oss litt undrende til dette brevet. Det kan dessverre se ut som 
om PBE med denne somlingen har klart å stoppe en ny vurdering av den ekstra 
trappen. Det kan se ut som den bygges nå.  

 

3. SMU.  
• Nytt møte 4. mars 
• Noe vi skal ta med dit?  

o Vurdering av medbestemmelse på juleballet, følte elevene at de fikk bidra nok? Hva 
funket bra i år? Hva slags medbestemmelse fungerer i praksis?  
(Bordplassering, kåringer, pynting ble nevnt) 

o Spilling i timene – er det gjort noe med dette siden forrige møte? 
 

4. Driftsstyret 
• Ikke noe nytt 
 

7. Skolefoto 
• Har fått inn flere tilbud fra flere leverandører 

o Gratis skolekatalog må være en forutsetning ved valg av leverandør 



• Vil gjelde for neste år 
• Be Jon om å få inn tilbud som vi så kan vurdere. Greit med litt konkurranse. 

 
 

8. Telefonkatalogen:  
• Status klassetest – ikke tilstede, men sendte rapport. Klassetest ikke helt vellykket: For få 

som svarte, og en del hadde problemer med registreringen. Tony og de andre i 
kataloggjengen ser på utbedringer før neste møte.  

 
 

9. 17. mai 
• ingen på 6. trinn tilstede 
• Viktig å komme i gang planleggingen for å få med alle foresatte på trinnet.  
• 6.kl sender status til FAU før neste møte. 
• Følgende innspill ble notert:  

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

 
10. AKS  
• Ingen fra 2. tilstede 
• Ikke fanget opp at det er noen store utfordringer 

 
11. Rufus   
• Tilbud om vinterferien ble distribuert på 5. trinn 
• Ser ut som om Facebooksiden deres nå er oppdatert 
 

12.Neste møte  
• 10.mars Kl 18 neste gang for rektor har allerede sagt at hun kommer, men kl 20 i april? 

 
12.Eventuelt  
• Kunst prosjekt i skolegården: Sigrid sjekker status og om FAU må gjøre noe. 
• Utnyttelse av nedkjøringsrampe på Cors Adeles Plass: har stoppet litt opp i systemet. Sigrid 

sjekker status til neste møte. 
• Dato for kulturtimens forestilling: 19. mars på Edderkoppen. HOLD AV DATOEN!! 

Det kan bli en eller to forestillinger så vi må vente på å gi ut klokkeslett. 
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