
 

 

  
 Oslo kommune 
 Ruseløkka skole 

 FAU-møte 2017-02-09 
 

 
 

FAU-møte 2017-02-09 
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   X     
2A Johan Bottheim          
2B Luise Boye Sprechler Forf  Forf X Forf     
3B Mona Rognlien Elgvin  Forf X  Forf     
3B Gro Skåland   Forf       
4A Pernilla Edlund          
4B Tomm Schefte X Forf        
5A Djordje Borojevic  X  X X     
5B Gøril Joakimsen  Forf X       
6A Anne-Britt Gran    Forf      
6B Steinar Paulsrud    Forf      
7A Hans Andreas Tvedt  X Forf X X     
7A Mona Nerli   Forf X      
8A Kathrine Berg          
8B Kirsti Verdal / Mathis Grimstad  Forf   Forf     
8C Frøydis Solhaug Pedersen X         
9A Eva Palmqvist   Forf       
9B Kiddi Lokøen   X X      
9C Lene Asp / Marit Ramstad   Forf X Forf     
10A Steinar Rasch  Forf Forf       
10B - - - - - -     
10C Anne Marie Svebak Grimstad          
 Totalt 22 stk 18 13 12 12 15     
 

1. Orientering fra DriftsStyremøte – Geir Elgvin Rognlien 
• Trygg skolevei – umiddelbar ankomst/tilkomst til skolen; dropsone etc.  
• Budsjettbehandling – Ruseløkka har ikke fylt opp kvoten og det påvirker økonomien til 

skolen. Inspill fra lærenes lokale fagforening: ikke nok ressurser til spesialundervisning 
• Skoleball – to elevrepresentanter var og foredro fra ballet. DS mener at skolen bør blande 

seg i skoleballet. Konserthuset er interessert i å husere ikke-kommersielle arrangement og 
lokalen er gratis så det kan være noe. 

Alltid foreldrerepresentanter på DS-møter så kom med spørsmål og innspill. 

Øvrig (ikke DS): Trafikkstudie fra Sweco om hvis Løkkeveien kan stenges og hva det i så fall får for 
konsekvenser. Skal vurderes av byrådet som skal fatte et bystyrevedtak. Her har Ruter, innbyggere 
mfl mulighet å gi innspill. 

Dropsone: Busslomme i Ruseløkkveien er det lov å bruke. Vi har ikke mulighet å få lapper å legge i 
bilvinduet, men parkeringsvakter vet at det er leveringsplass og hvis man står noen minutter skal 
man ikke få bot. 
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2. Orientering fra rektor 
Økonomi: Pengefordeling til skolene i Oslo gjøres etter en modell som skal gi forutsigbarhet og være 
rettferdig. Satt av en sum penger utover elevsatsen som skal brukes til å differensiere slik at skoler 
med mer utfordringer av spesifiserte typer skal få litt mer penger.  

Deloitte har sett på modellen og gitt forslag til endring på to punkter: 

• Sosiodemografiske forhold 
• Særskilt språkopplæring – beror av hvor mange elever som har minoritesspråklig bakgrunn 

Det er noen punkter som er mer aktuelle enn andre for Ruseløkka skole og som kan ha påvirkning på 
skolens økonomi. FAU, skolen og DriftsStyre skal lage innspill. 

Høringsfrist 7. mars.  

 Merete lager et forslag på noen sider og sender ut. Frist for FAU-innspill før neste DS 27. februar. 

3. Natteravnene  - Hanne Hansgård, leder på Ruseløkka 
 Kom ikke 

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

Det har kommet inn forslag om stoppested nord for Slottsparken og det har blitt spilt inn til UDE.  
Nåværende planlagte stoppesteder (dvs ikke endelig avklart at det blir der): Utenfor Skanskabygget 
på Skillebekk, ved Trafotaket i Parkveien og i busslommen ved Ruseløkka som i dag er dropsone. 

Ser på mulighet for de minste å komme til Cort Adeler, ikke som AKS-virksomhet men for ventesone 
for siste buss. 

Referat fra møte ligger her.  

5. Digitalgruppa – Anne-Britt Gran 
Forbereder nye spørsmål fra rektor som bygger på det som vært diskutert hittill. 

6. Fornye skoleballet – Pernilla Edlund 
Alle ønsker et hyggelig og inkluderende skoleball hvor elevene koser seg og foreldrene er trygge på 
at de har det bra, og at det skal være i skolens regi. Nyttårsballet i år var meget vellykket. 

FAU og skolen er enige i at skolen starter arbeid nå med å diskutere opplegg med årets 9. trinn for å 
få til en ballkomité med personer som velges fra hver klasse. Det er fortsatt elevene som skal drive 
arrangementet, men med støtte fra skolen.  

Foreldres engasjement vil komme senere, vi forventes ikke å gjøre noe pr nå. 

https://drive.google.com/open?id=0B_hu356CTbrWMWRQQ0tfUC0tekZHNnpUMG1LRFU3NDRpTTNZ
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7. Forslag om endring av vedtekter – Pernilla Edlund 
68% av FAU-medlemmene var i møtet, dvs over de 2/3 som kreves for vedtak. 

Følgende ble besluttet: 

1. Endring i §4 til å si at det er møte hver måned i skoleåret 
2. Alle enige i at FAU-leder skal være frikoblet klasserepresentasjon. Diskusjonen dreide seg om 

hvorvidt man får inn en ny person når en ikke kan velges i foreldremøte. Konklusjon: Den 
som blir FAU-leder må forankre at dens klasse står bak den nye FAU-medlemmen. Dette for 
å unngå en komplisert ordning med vara som uansett har vist seg tidligere ikke å fungere 
særlig godt. 

Forslag at om FAU-leder er fra barnetrinnet så bør nestleder være fra ungdomstrinnet og omvendt 
stuper litt om FAU-leder blir formelt klasseuavhengig. 

Pernilla skal forankre i 4. trinn om valg av Faiza Mohammed som ny representant for 4. 

8. Annet 

Halvårsevalueringer 
Teksten i halvårsevalueringene og det «smileys»-arket som elevene skal fylle ut er så byråkratisk, til 
tider bristende kvalitet på norskbruken, og lite brukervennlig at det er vanskelig å diskutere det med 
barna. De som prøvd å oversette det til engelsk for å hjelpe fremmedspråklige foreldre i klassen har 
stupet på ordlyden som vanskelig lar seg oversettes (spes arket). Flere har kommentert dette i møte 
med lærer. 

Konklusjon: Bør gjøres noe med, Pernilla spiller inn til rektor. 

Endret møteorden 
Det har kommet inn forslag om å dele FAU-møter for å få mer tid å diskutere barnetrinns-respektive 
ungdomstrinnsspesifikke temaer. Evt kan det bli viktigere nå som skolen blir fysisk delt i to. 

Omvendt kan det da bli viktigere å ha fellesmøter for å holde oss sammen. 

Konklusjon: Vi tar ting som er spesifikke for barne/ungdomsskolen separat før ordinær møtetid, 
med avrapportering i møte. Da endrer vi (tilbake) møtetiden til FAU-møte 18:00, og de dager hvor 
det er noe spesielt som skal diskuteres så blir det sagt til i forkant. Det blir på lik linje som de 
arbeidsgrupper som iblant møtes før ordinært møte.  

Interiører ved riving 
Steinar P har vært i kontakt med Jon Hesle om hva som skal skje med inventarer på skolen, for 
eksempel tavler, smartboards, møbler etc. Er det lov å selge de, kan skolen/FAU styre med det og få 
inn penger? Steinar fortsetter med Jon og ser hva som er mulig. Undervisningsbygg har helt sikkert 
rutiner på dette. 
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