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Tilstede: Rektor Merete Hansen, samt 

 FAU 12/10 10/11 13/12 11/1 9/2 8/3 6/4 8/5 8/6 
1A Per Wiggen Forf   Forf      
1B Kaja  Bjølgerød  Forf        
2A Johan Bottheim          
2B Luise Boye Sprechler Forf  Forf X      
3B Mona Rognlien Elgvin  Forf X       
3B Gro Skå land   Forf       
4A Perni lla Edlund          
4B Tomm Schefte X Forf        
5A Djordje Borojevic  X  X      
5B Gøri l  Joakimsen  Forf X       
6A Anne-Britt Gran    Forf      
6B Steinar Paulsrud    Forf      
7A Hans Andreas Tvedt  X Forf X      
7A Mona Nerli   Forf X      
8A Kathrine Berg          
8B Kirs ti  Verdal / Mathis Grimstad  Forf        
8C Frøydis  Solhaug Pedersen X         
9A Eva Pa lmqvist   Forf       
9B Kiddi Lokøen   X X      
9C Lene Asp / Marit Ramstad   Forf X      
10A Steinar Rasch  Forf Forf       
10B - - - - -      
10C Anne Marie Svebak Grimstad          
 Tota l t 22 s tk 18 13 12 12      
 

1. Orientering fra rektor 
Spørsmål fra digitalgruppa til rektor i forrige møte 

Hvordan jobber skolen for å ivareta elevenes digitale ferdigheter  
Utgangspunkt: www.iktplan.no , mål etter 2., 4., 7., 10. trinn og hva slags kompetanse de skal ha 

Hva gjør vi utover grunnleggende kompetanse? 

• Vi koder på flere trinn (Lær kidsa koding for eksempel) 
• Vi prøver ut iPads 
• Vi har prøvd ut Minecraft education på 3. og 4. trinn 
• Statlig utprøving av valgfaget programmering 
• Plangruppa jobber nå med en plan for kompetanseheving og innkjøp av nytt utstyr 

Status digitale verktøy: Ruseløkka skole har pr 5.12.2016 

• 63 stasjonære maskiner 
• 120 bærbare pc-er fordelt på 4 skap 
• 30 iPad’er 

http://www.iktplan.no/
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• I tillegg kommer maskiner til ansatte og administrasjon 
• Smartboards på trinn 1-5 men de er gamle og utdaterte 
• Prosjektor i alle undervisningsrom, men det er ikke tilknyttet en PC til 
• Ikke høyttalere i klasserom og vi må bruke CD-spillere for å få lyd 

Alt av PC’er og smartboards som er i dag blir kastet ifb m flytt til Vollebekk/CA. 

Mål i antall PC’er 

• 1-4 trinn:  4:1 
• 5-7 trinn:  3:1 
• 8-10 trinn:  2:1, evt 1:1 

Håper å være i mål med 1:1 på ungdomstrinnet fra høsten av 

Lærene gleder seg til å allerede fra høsten av kunne jobbe mer fleksibelt med IT-verktøy; Cort Adeler 
er godt utstyrt med internettdekning  og Vollebekk har alt av smartboards 

Hvordan gjør Ruseløkka det i Osloprøven i digitale ferdigheter (10. trinn)? 
10. trinn: Gjennomført prøven i november, våre elever ligger ok til sammenlignet med snittet. 
Resultater måles i tre nivåer 1-2-3 hvor 1 er lavest. 

Kanalstrategien (= plan for bruk av portalen) ble utdelt 
Digitalgruppa (og andre) kan se på den og komme tilbake hvis det er flere spørsmål. 

Regler for bruk av mobiltelefon 
Ikke lov for barnetrinnet å ha mobiltelefon framme, unntak for eksempel om man har en avtale med 
forelder om tid som må passes el lign enkelthendelser. 

Ungdomstrinnet har lov å ha mobiler utenfor klasserommet, i friminutt etc. Noen trinn velger å ha 
mobilhoteller hvor man leverer mobilen når man går inn i klasserommet, andre velger ikke å ha det. 
Lærene ønsker mer og mer å bruke mobiltelefon i klasserommet, for eksempel som kalkulator, bruke 
Kahoot mm.  

Fokus er på at bruken av digitale verktøy skal være for å bedre læringen på skolen, ikke «bare 
fordi». 

I tillegg er det et initiativ fra byrådet om å lære 4.-klassinger koding, hvor eldre elever lærer de 
yngre. 

 

Strategisk kart (Utdanningsetatens strategiske kart 2017-2020) 
Strategi for hva skolene skal oppnå i perioden. Fokus på  

1. grunnleggende ferdigheter tidlig i skoleløpet,  
2. tverrfaglighet (tidligere var det mer spisset mot fagkompetanse, nå bredere),  
3. flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå 
4. elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing 

Ruseløkka kommer å fokusere hovedsakelig på 1-2 pga at det forventes mye tidkrevende arbeid i 
forbindelse med flyttingen fra høsten. Det vil selvfølgelig bli fortsatt arbeid for en mobbefri skole.  
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Nasjonale prøver 
Eksamensresultatene de siste tre årene ligger noe over Osloskolen men ganske tett på. Unntaket er 
Engelsk i 2015, men det ble hentet opp i 2016. 

5. trinn: svakere resultat enn vanlig på lesing og regning. I engelsk ligger flere enn vanlig på nivå 3 
(høyest) pga mange engelskspråklige elever. Årsaken ligger sannsynligvis i blant annet store klasser 
men fortsatt kun en lærer pr klasse, og skolen skal jobbe med det videre. 

8. trinn: gode resultater i lesing og engelsk, noe svakere i regning 

9. trinn: gjør samme prøve som 8. og meget gode resultater, stor forbedring fra 8. til 9., skolen løfter 
elever faglig mer enn forventet 

 

Elevundersøkelsen (5.-10.) 
Generelt positive tilbakemeldinger fra elever, men de ønsker mer reell medvirkning og demokrati, og 
skolen scorer dårlig på Praktisk opplæring, noe som overrasker skolen og man vil prøve å finne ut 
hva elevene tenker. 

 

Medarbeiderundersøkelse 
Generelt ligger skolen på landsgjennomsnitt (bla trivsel, muligheter å styre eget arbeid, mestring i 
arbeid ut fra egne forutsetninger, motivasjon til å gjøre noe nyttig). 

  

2. Forrige møtes referat 
Har allerede blitt sendt ut og er derved godkjent. 

3. Transport til Vollebekk 
Utdanningsetaten (UDE), FAU (v/Johan og Pernilla), AKS-leder Liv, Rektor og Undervisningsinspektør 
deltok. 

UDE har startet planlegging av bussing av elever til Vollebekk, basert på erfaringer fra andre skoler 
(nå sist Slemdal og Uranienborg, 1000 elever busses daglig) og resultater fra questback’en i høst. 

Tidsplanen er å få valgt leverandør uke 17 og  

Tyngdepunkt på hva questback’en har vist er Skillebekk, Solli Plass, Trafotaket, rundt skolen og 
Tjuvholmen/Skur 13. Dette er spilt inn til UDE som skal ta det videre med Bymiljøetaten som endelig 
bestemmer hvor holdeplassene skal være. 

Det skal gjøres ny spørreundersøkelse noe senere i vår når det blir avgjort hvem som får kontrakten. 
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Ønskemål fra FAU:  

• at alle foreldre som ønsker får bli med ut til Vollebekk når det blir visning 
• at de som skal opp i Cort Adeler får komme dit i forkant for å se 

AKS blir på Vollebekk. 

 

4. Annet 
Nyttårsball 10. trinn 

Anne Marie, Lene og Eva gikk rundt på ballet og viste nærvær, elevene var velkledde og oppførte seg 
pent. Hotellet var kjent med vanen at gjemme alkohol utenfor lokalet så der gikk man ut og 
konfiskerte det man fant i barnehagekroker og annet. 

Etterpå var det en gruppe som opptrådte truende mot FAU-foreldre fordi de ikke fikk tilbake 
alkoholen sin og det ga en negativ følelse hos foreldre som deltatt. 

Anbefaling fra 10.trinns-foreldre er at skolen og FAU tar tilbake dette arrangementet allerede neste 
år og at 8-10 arrangerer sammen for å få overlevering mellom trinnene. 

Pernilla tar initiativ til samtale med rektor og 9.-10. trinns FAU-representanter om mulighetene for å 
få skolen og FAU involvert i skoleballet. 
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