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FAU-møte 2017-05-08 

Tilstede:  

 FAU 12/1
0 

10/11 13/12 11/1 9/2 8/3 6/4 8/5 8/6 

1A Per Wiggen Forf ✓ ✓ Forf ✓ ✓ X ✓  
1B Kaja Bjølgerød ✓ Forf ✓ ✓ X ✓ X Forf  
2A Johan Bottheim ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
2B Luise Boye Sprechler Forf ✓ Forf X Forf ✓ ✓ X  
3B Mona Rognlien Elgvin ✓ Forf X ✓ Forf X X X  
3B Gro Skåland ✓ ✓ Forf ✓ ✓ X ✓ X  
4A Pernilla Edlund ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - - 
4A Faiza Mohammed - - - - - ✓ ✓ ✓  
4B Tomm Schefte X Forf ✓ ✓ ✓ Forf ✓ Forf  
5A Djordje Borojevic ✓ X ✓ X X X X X  
5B Gøril Joakimsen ✓ Forf X ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
6A Anne-Britt Gran ✓ ✓ ✓ Forf ✓ X Forf Forf  
6B Steinar Paulsrud ✓ ✓ ✓ Forf ✓ ✓ Forf X  
7A Hans Andreas Tvedt ✓ X Forf X X X X X  
7A Mona Nerli ✓ ✓ Forf X ✓ X ✓ ✓  
8A Kathrine Berg ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
8B Kirsti Verdal / Mathis Grimstad ✓ Forf ✓ ✓ Forf X X X  
8C Frøydis Solhaug Pedersen X ✓ ✓  ✓ X X X  
9A Eva Palmqvist ✓ ✓ Forf ✓ ✓ ✓ X Forf  
9B Kiddi Lokøen ✓ ✓ X X ✓ X X X  
9C Lene Asp / Marit Ramstad ✓ ✓ Forf X Forf X X ✓  
10A Steinar Rasch ✓ Forf Forf ✓ ✓ ✓ Forf Forf  
10B - - - - - - - - -  
10C Anne Marie Svebak Grimstad ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ X  
 Totalt 22 stk 18 13 12 12 15 11 9 7  

 

1. Orientering fra rektor 
Rektor er sykmeldt, ingen representant fra skolen møtte. Følgende spørsmål og ønsker til skolen ble 
fremmet under møtet: 

FAU ønsker orientering om resultatene fra foreldreundersøkelsen.  

FAU ønsker tilbakemelding på møte mellom  Plan & Bygg, Bymiljøetaten, Rektor og 
Utdanningsetaten den 21/4.  

FAU reagerer på at det kommer sen beskjed om foreldremøter og andre møter og arrangementer. 

Det skulle være fokus på prøveavvikling spesielt på 10. trinn. Kan vi få en tilbakemelding på hvordan 
dette har fungert i år? Er det satt en dato for når siste prøve kan være? 

Kan skolen ta en mer aktiv rolle i håndteringen av det sosiale på trinnene (vennegrupper osv.)? 

Kan foreldre på ungdomstrinnet få mer informasjon om hvordan skolehverdagen blir i Cort Adlers 
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gate? Det er ønskelig å komme og se lokalene i Cort Adlers gate. 

Kan foreldre på barnetrinnet få mer informasjon om hvordan skolehverdagen blir på Vollebekk? Det 
er fortsatt ønskelig å komme og se lokalene. Det ønskes også informasjon om detaljene rundt neste 
foreldreundersøkelse om bussing til Vollebekk. 

2. Arbeidsgrupper 

Introduksjon kommende 1. trinn 
Utvalget (nåverende 1. + 2. klasses FAU): Per Wiggen, Kaja Bjølgerød, Johan Bottheim, Luise Boye 
Sprechler, Faiza 

Intet nytt. 

Introduksjon kommende 8. trinn 
Nåværende 7. klasse og 8. klasses klassekontakter og FAU representanter: Hans Andreas Tvedt, 
Mona Nerli, Kathrine Berg, Kirsti Verdal / Mathis Grimstad, Frøydis Solhaug Pedersen 

FAU Ruseløkka har vært i kontakt med FAU på Bygdø. 

Vikaterrasse spanderer Guide (Vika-vandring) for foreldre den 7. juni, og forsøker å få til det samme 
for elevene i starten av neste skoleår. 
http://www.vikaterrassen.no/nyhet-vika-walks/ 

Hvordan jobber skolen med mottak av elever fra Bygdø i 8. trinn.? Inndeling i klasser, oppdeling/ 
samling av elever fra Bygdø? Ballett-elevene har andre aktiviteter. (Mona Nerli skriver om 
spørsmålet ved behov). 

 

Utdrag fra kommunikasjon med skolen (ved Mona Felumb Holmgren): 

Skolen har de siste årene arrangert en bli-kjent dag for nye 8. klasse-elever i juni i samarbeid med 
Bygdøy skole og elevmentorene våre på årets 9. trinn. Det tenker vi også å gjøre i år, og dagen blir 7. 
juni. Da kommer Bygdøy-elevene og andre søkere (bl.a. ballett-elevene) til Ruseløkka på 
formiddagen. De blir plassert i grupper på tvers av skoler og klasser og får omvisning på skolen (den 
nye i Cort Adelers gate), møte elevmentorene, lærere og ledelse. Vi presenterer hvordan vi jobber på 
ungdomstrinnet hos oss, og elevmentorene gjennomfører noen bli kjent-aktiviteter i samarbeid med 
lærerne. Så reiser de sammen til Huk, hvor Bygdøy skole arrangerer noen leker og organiserer 
grilling. Dagen avsluttes der for Bygdøy-elevene, mens de andre returnerer samlet til Ruseløkka. Vi 
avholder et informasjonsmøte for alle foresatte på Ruseløkka skole samme kveld. Elevene får 
invitasjon til både foreldremøtet og bli kjent-dagen som ranselpost i mai en gang. 

Vi har fått gode tilbakemeldinger på dette opplegget tidligere og tenker at vi bruker den samme 
malen i år. Det er veldig positivt at FAU også tenker på dette, men det er altså ikke i utgangspunktet 
nødvendig at dere arrangerer noe eget for neste års 8. trinn på denne siden av sommeren. 

Dersom FAU v/Ruseløkka har lyst til å tilby en Vika-vandring i forkant av foreldremøtet, tenker jeg at 
det vil være veldig positivt. Snakkes gjerne nærmere om dette. Foreldremøtet er i utgangspunktet 

http://www.vikaterrassen.no/nyhet-vika-walks/
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planlagt kl. 18.00. 

--- 

Min erfaring er at sammenslåingen går veldig fint, og når vi kommer til høstferien er klassene stort sett 
godt sammenspleiset. Det det er fint om dere etter hvert diskuterer i FAU, er om noen 
foreldrerepresentanter kan tenke seg å sitte i skolemiljøutvalget. Tror Pernilla har tatt det opp tidligere, 
men vi kom aldri helt i gang. Til høsten vil jeg ha et eget utvalg for ungdomsskolen i Cort Adeler der vi 
ser på skolemiljøet, ulike trivselstiltak og ønsker for samarbeid med FAU ift. dette.  

Det stemmer at vi vil holde i ballet neste år, etter avtale med FAU. Det blir et tett samarbeid mellom 
FAU, skolen, elevrådsrepresentanter på 10. trinn og elevmentorene i Drømmeskolen (valgfaget vårt). 
Det kan vi komme tilbake til.  

 

Brukermedvirkning nybygg 
Tomm Schefte, Per Wiggen, Steinar Rasch, Gro Skåland, Luise Boye Sprechler og Gøril Joakimsen. 

Intet nytt. 

Digitalgruppa 
Anne-Britt Gran, Johan Bottheim og Gro Skåland. 

Intet nytt. 

Vollebekk (bussing og midlertidighet) 
Avventer bussavtale. 

3. Eventuelt 

Ny FAU leder  
Ved videresending av dette referat skal alle foreldre minnes det om at det skal velges nye 
representanter til FAU etter sommerferien der nåværende representant har sittet i to år, og at 
vervet som leder av FAU er ledig. 

FAU ønsker at skolen sender ut tekstmelding om at verv som FAU leder er ledig, og at interesserte 
kan ta kontakt med Ruseløkka FAU (ruselokkafau@gmail.com). 

Sommeravslutning FAU 
Neste og siste FAU møte 8. juni avsluttes med sosialt samvær. Alle oppfordres til å ta med noe godt å 
spise eller drikke til å dele. 
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