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2016 
13. Desember 2016 



Agenda 

1. AKS-presentasjon og spørsmål (30 min) 
2. Orientering fra rektor (30+ min)  
3. Forrige møtes referat 
4. Siste nytt fra Oslo KFU - Pernilla 
5. Siste nytt fra møte med BYM om trafikk - Pernilla 
6. Kort om julegrantenningen - Mona/Jon/Luise 
7. Siste nytt om prøveplanen i 10. trinn 
8. Siste nytt om Nyttårsballen 
9. Siste nytt fra Digitalgruppa 
10. Nyttårsmarkering 
11. Annet 

 
 

 
 



Siste nytt fra Oslo KFU 
• Oslo Kommunale ForeldreUtvalg 

• Skolegruppe E og F 

• Vertsskole: Marienlyst skole 
– Morgenfuglordningen - alle foresatte med barn i 1-5 

 
– Natteravn - På Marienlyst er det FAU som organisere natteravnene på skolen 

 
– Nettvettdag - Hvert år har man en Nettvettdag. Den er delt i to, en del til foreldre og en til 

barn med ulike aspekter på nettvett.  
 

– Åpent bibliotek - De jobber med å få skolens bibliotek å bli åpen ungdomsklubb om 
kvelden, pågående forsøk som prøves ut nå 
 

– Lusekampanje - Etter jul hvert år er det mye lus, så FAU driver infokampanje om lus og 
elevene har rutiner for å sjekke hverandre 
 

– FAU-møter - De er delt; Første del er felles og da har man gjerne rektors halvtime og en 
ekstern gjest (politi feks), andre del er delt mellom barnetrinn og ungdomstrinn. Tredje del 
er hvis de forskjellige arbeidsgruppene i FAU vil jobbe litt så gjør det det etter møte.   
 

– Felles arbeidsområde på It's Learning 

 



Presentasjon etc ligger på Drive’n 



Møte hos BYM om trafikk  

• Deltakere fra Ruseløkkaområdet: 
– FAU v/ Pernilla Edlund 
– Ruseløkkaaksjonen v/ Anine Stousland 
– Ruseløkka-Skillebekk beboerforening v/Sigrid 

Moldestad 
– Ruseløkka Skole v/ Merete Hansen 

• Øvrige 
– BYM, Sweco, UDE 



Trafikkanalyse Sweco 

• Det er bestilt en trafikkanalyse på Ruseløkka for å vurdere 
stenging av Løkkeveien og endring av E18-rampe. 
– Hensikt: å fange opp trafikale effekter av tiltak i Løkkeveien for å 

hindre/minske gjennomkjøring 
– Tar utgangspunkt i dagens situasjon og er basert på faktiske trafikktall 

og nylige tellinger i Løkkeveien 
– Effekten av tiltak blir vist med endring i timetrafikk på veilenkene 
– Modellen kan beregne kø, reisetid og forsinkelse 
– Modellen tar ikke høyde for endring av reisemiddelvalg 

• Modell og analyse skal være ferdig fra Sweco 15. desember 
(offentlig rapport) 

• BYM lager anbefaling medio januar 
• Anbefaling fra møte at pullert i CA tas opp til vurdering av 

Sporveien igjen pga ny trafikksituasjon ved ombygging (fler 
barn som går til CA enn nå) 
 
 



Eksisterende tiltak (spre til klassene!!) 

Det er droppsone i Ruseløkkveien 
allerede nå, der hvor det er markert 
for turistbuss 



Referat ligger på Drive’n 

 



Annet 

• Støtte nyttårsball 
– Ønsker penger for å redusere prisen (nå 550 kr) 
– Ønsker vakter 

 

• Spørsmål 
– Blir det et mer inkluderende ball fordi prisen går 

ned (i tillegg kommer kjole/dress, arr før/etter 
etc) 
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