
FAU-møte 
12. Oktober 2016 

«FAU skal sikre reell medvirkning fra 
foreldre/foresatte og ha medansvar for at 
elevenes læringsmiljø er trygt og godt.» 



Agenda 

1. Valg av referent 
2. Godkjenning av innkalling 
3. Orientering fra rektor og driftsstyre 
4. Formelt valg av nestleder 
5. Arbeidsgrupper, organisering 
6. Støtte til Ruseløkka Skolekorps 



Arbeidsgrupper/oppgaver 
1. Skolepatrulje, foreldreinitiativ 
2. Digitalgruppe – Anne-Britt 
3. SkoleMiljøUtvalget  
4. Skole-Hjem Samarbeid 

– |Skole-Hjem Samarbeid. Dette inkluderer årshjul for foreldrerepresentanter 
fra 1-10 klasse, hvem gjør hva, når. Inkluderer evt vennegrupper, 
foreldretreff, bli kjent i området vandringer, bli kjent hvor vi bor vandringer 
etc. 
 

5. Skolen utad  
– Introduksjon for foreldre og elever på 1. trinn, introduksjon for foreldre og 

elever 7. trinn. Hva slags informasjon kommer ut før første møte, hva, hvordan 
blir de møtt på første møte ? Klasselister med telefon og epost tilgjengelig ved 
oppstart skole. 

 
6. Driftsstyre-vara 
7. FAU’s økonomi 
8. Questback-resultat, assistanse planlegging 
9. Prøveplan 10. trinn? 

 



Årlige arrangementer 

– Åpen Kveld/teknologi og design (8.trinn)  
– Nyttårsball 10 kl. (9.trinn) 
– Juletretenning (2. trinn) 
– Refleksdagen (i år 20. oktober) 
– Café Uke 43 (i år 1. nov) 

 

 



Refleksdag på Ruseløkka 
Skole 

• Torsdag 20. oktober ca 07:30 til 0830 
• Hvorfor? Motivere barn og foreldre til å gå til skolen og 

gå sikkert ! 
• Samme dag som Trygg Trafikks refleksdag 
• 2 stander med telt og bord for utdeling av reflekser til 

barn og kaffe til voksne 
• FAU sponser med 350 ”Slap wrap” reflekser 
• Skoleadministrasjonen stiller samt to medhjelpere 

kaffe-utdelere 
 
 
 
 
 



Ruseløkka Skolekorps 
• Startert først i 1933, nystartet 2015 
• Leder: Ingunn Sakshaug, 4. trinn 
• Slagverk- og fløytelærer fra høsten 
• Juniorer og aspiranter, totalt ca 20 st 
• 550 kr/halvår 
• Søker om 10’ 2016 og 10’2017 

– Instrumenter til nye rekrutter 
– Godtgjørelse av instruktører 
– Noter 
– Seminardager 
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FAU-møte 2016-10-12 
Tilstede: Merete Hansen, Rektor, samt 

 FAU Nærv? Engasjement 
1A Per Wiggen Forfall Driftsstyrevara, Brukermedv.gruppe ++, Skolen 

Utad 
1B Kaja Bjølgerød  Skolen Utad, Questback, Refleksdagen 
2A Johan Bottheim  Nestleder, Digitalgruppe, Questback (etter jul), 

Juletretenning 
2B Luise Boye Sprechler Forfall Juletretenning 
3B Mona Rognlien Elgvin  Digitalgruppe, Questback 
3B Gro Skåland  Digitalgruppe, Brukermedv.gruppe ++ 
4A Pernilla Edlund  Leder, SMU, Org café 1.nov, FAU-økonomi 
4B Tomm Schefte x  
5A Djordje Borojevic   
5B Gøril Joakimsen  Refkleksdagen 
6A Anne-Britt Gran  Digitalgruppe (leder) 
6B Steinar Paulsrud  FAU-økonomi, Refleksdagen 
7A Hans Andreas Tvedt x  
7A Mona Nerli  Frukt til café 1. nov 
8A Kathrine Berg  SMU 
8B Kirsti Verdal / Mathis Grimstad  FAU-økonomi 
8C Frøydis Solhaug Pedersen x  
9A Eva Palmqvist  Prøveplan 10. trinn 
9B Kiddi Lokøen  Prøveplan 10. trinn 
9C Lene Asp / Marit Ramstad  Prøveplan 10. trinn 
10A Steinar Rasch  Prøveplan 10. trinn 
10B - -  
10C Anne Marie Svebak Grimstad  Skolepatrulje, Prøveplan 10. trinn 

1. Valg av referent 
Steinar Paulsrud ble valgt til referent. 

2. Godkjenning av innkalling 
Innkalling gjort via epost og på FAUs Facebook-side. Godkjent. 

3. Forrige møtes referat 
Ikke skrevet referat fra forrige møte; sosial hyggetreff. 
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4. Orientering fra rektor 
Rektor Merete orienterer/orienterer fra driftsstyret; 

Brukermedvirkningsprosess: 

Liten stopp ifht hva vi kan forvente. Ikke så mange avvik fra standard program m dansesal og 
lukket scenerom/allrom. Kunnskapstrapp i bibliotek. 

Utfordra politikere på plassering, kompakt bygg, gjenskape gammel oppgang til skole, mulig 
trappetrase pga bratt bakke, også oppgang fra vest, første etasje med administrasjonen har 
god takhøyde, så klasserom oppover med normal takhøyde. Grønt tak på bygningen med 
eventuelt  litt mer utformet tak-landskap. Evt grønn ”genser” på bygget.  

Diskusjoner nå i brukermedvirkningsmøter om hvor rent-områder skal ligge ifht gymsaler, 
samt utforming og plassering av sentralområdet for mingling/møter/grupper.  

Klasseromstrukturen er bra, litt mye sambruk for AKS enda som må tenkes ut med smarte 
løsninger. Bruke grupperomsplassen til andre oppgaver i lavere trinn, beholde 
grupperommene i høyere klasser. 

I allrommet vil det være kjøkken, men ikke bestemt om dette må være storkjøkken. Plassen 
er der selv om det ikke bygges som produksjonskjøkken/Storkjøkken. 

Neste møte vil ta for seg spesialutstyrte rom (kunst og håndverk, naturfag, mat og helse, 
gym etc). 

Også uteområdet ved House of Oslo (nåværende ballbingen) vil bli med som uteområde. 

Ser på om det er tid eller område som skal være skille mellom første trinn og høyere trinn. 

Andre ting: 

• Ikke avklart enda med gymsal for ungdomstrinnet. 
• Cort Adelersgt er totalrehabilitert, også ventilasjon.  
• Åpen kveld uke 43, tema er Ruseløkkahistorie. Tirsdag 1. November for samtlige 

trinn. Kake og kaffesalg.  
• Trafikkaksjon neste uke, torsdag morgen 20/10 m kaffe og reflekser. 

5. Formelt valg av nestleder 
Enstemmig valg av Johan Bottheim 

6. Arbeidsgrupper, organisering 
1. Skolepatrulje: Foreldreinitiativ samt fra FAU Anne Marie Svebak Grimstad 
2. Digitalgruppe (skolens digitale strategi, læreplanen, samt både innenfor skolelæring, 

aldersgrenser etc):  - Anne-Britt = leder, Gro, Johan og Mona R evt flere blir gjerne med. 
3. Skolemiljøutvalget, lovfestet, skal gå på det psykososiale miljøet på skolen (utvalget 

er et elev-skole-foreldresamarbeid): evt rektor kaller inn, bydelsutv person, elev reps: 
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Pernilla, Kathrine 
4. Skole-hjem samarbeid (årshjul for foreldrerepresentanter, hvem gjør hva, når. 

Inkluderer evt vennegrupper, foreldretreff): ingen ennå 
5. Skolen utad: (Introduksjon for foreldre og elever på 1. trinn, introduksjon for 

foreldre og elever 7. trinn, Hva slags informasjon kommer ut før første møte, hva, 
hvordan blir de møtt på første møte ? Klasselister tilgjengelig ved oppstart...): 
Ansvarlig er ”avtroppende” 1. trinn og ”avtroppende” 7. Trinn., ikke helt avklart om 
7. eller 8. 

6. Driftsstyre-vara, driftsstyrets viktigste post er skolens budsjett, vara må regne m å 
være med: Per Wiggen fra 1. trinn. 

7. FAU's økonomi (hvordan skal vi få inn penger, hva skal vi ha de til, 
prioriteringskriterier etc): Steinar P. og Pernilla, Kirsti  

8. Questback-resultat, assistanse planlegging: Johan, Kaja, Mona R 
9. Årlige arrangementer:  

a. Åpen kveld Teknologi & Design-uke: 8. trinn (?) 
b. Nyttårsball: Ansvar 9. Trinn  
c. Juletretenning: 2 trinn + Mona N 
d. Refleksdagen: 20 okt – Steinar P, Kaja, Gøril 
e. Åpen skole uke 43, i år 1. Nov. Alle fra FAU stiller i kaféen – Pernilla legger 

opp skjema 

7. Søknad om støtte fra Ruseløkka skolekorps / ANNET 
• Innvilget 20k til Ruseløkka skolekorps, fordelt på 10’ 2016 og 10’ 2017 
• Innspill - for 10 klasse - lage en prøveplan slik at man unngår prøver mellom skriftlig 

og muntlig eksamen – FAU’er 9-10 klasse tar dette opp med skolen 
• Innspill - tilfeldig hva arbeidsmengden er, fra år til år, trinn til trinn ifht ambisjonsnivå 
• Hver FAU rep sender ut referat til egen klasse! 
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