
 

  
 Oslo kommune 
 Ruseløkka skole 

  
 

 

Referat fra FAU-møte desember 2018 
 
Tilstede: 

 FAU 11/9 9/10 13/11 11/12 8/1 12/2 12/3 9/4 14/5 11/6 
1A Ouafia Fasting v v V V       
1B Annica Maria Paulina Johansson - v - V       
2A Mari-Marthe Apenæs v - V -       
2B Ouafia Fasting v v V V       
3A Per Wiggen - - V V       
3B Marianne Eikvåg Groth - v v -       
4A Lars J Amundsen v - V -       
4B Luise Boye Sprechler v v V V       
5A Mona Rognlien Elgvin v - V -       
5B Elva Dögg Valsdottir, v v V -       
 Sigrid Moldestad v v V V       
6A John Anton Elmquist, v v - V       
6B Katrine Espeseth v v V V       
7A Martin Søyland - v V -       
7B Qin Yan - v - -       
8A Cathrine Helene Galtung v v - V       
8B Siri Gerrard v v - -       
8C Thomas Raabe - - V V       
8C Anne Britt Gran (vara) v v - -       
9A Andreas Strime Christensen - v V -       
9B Svava Thorhallsdottir - - - -       
9B Valdemar Matheson - v - -       
9C Hans Petter Larsen - v V V       
10A Mette Brubak v v V V       
10B Gry Warsla - - V -       
10C Frøydis Solhaug Pedersen - - V -       
 26 stk 14 20 16 11       

Julegrantenning 
2.klasse arrangerte julegrantenning sammen med beboerforeningen. Bra gjennomført 
arragement!!! Neste år må 2.klasse få beskjed litt tidligere og det må kanskje annonseres enda 
bedre.  

 
Garderober for 1. klasse: 
1. klasse garderoben er veldig rotete og det er umulig å finne ting som blir mistet eller glemt på 
skolen. Da barna busses til og fra skolen, er det vanskelig for foreldrene å holde plassen ryddig 



eller lete etter klær slik man kunne på Ruseløkka. De foreldrene som av og til henter på skolen 
melder om kaotiske forhold. FAU mener dette er bekymringsverdig, spesielt nå om vinteren.  
 
Er det AKS-personalet som har ansvaret for å holde orden i 1.klassegarderoben?  
Har skolen satt av tid/ressurser til å holde orden?  
 
FAU oppfordrer alle foreldre til å snakke med barna sine om at det er viktig det er å holde orden 
i garderoben og rydde opp etter seg, men det er ikke realistisk at 1.klassingene klarer dette uten 
litt veiledning fra voksne som er tilstede i garderobesituasjonen. 
 
FAU mener det er veldig bra når glemmekassa blir tatt med ned til Ruseløkka. Dette bør 
annonseres godt i forkant og gjennomføres en gang i måneden.  
Hvilke rutiner er det per i dag for klær som ikke blir hentet?  
 
FAU håper garderobesituasjonen blir bedre når brakkene/paviljongene kommer, ettersom hver 
klasse da får ha sin egen garderobe. 
 
FAU ber AKS/Skolen om tilbakemelding på disse punktene i januar. 
 
Nytt Mobilreglement 
 
Driftstyret har vedtatt nye retningslinjer for mobilbruk på skolen disse ble diskutert.  
 
For barnetrinnet forblir skoledagen mobilfri og det vil vurderes om man må ta i bruk mobilhotell. 
FAU har ikke fått gjennomslag for vårt innspill vedrørende mobilbruk på bussen til og fra 
Vollebekk. FAU er litt overasket over at skolen mener bussturen blir tryggere ved å tillate bruk at 
mobiltelefoner på bussen og vil følge opp dette. 
 
For ungdomstrinnet ble det vedtatt mobilfri skole med unntak av skolefri. Her åpnes det opp for 
å prøve ut andre modeller. FAU forventer å se planer for gjennomføring av prøveordning for helt 
mobilfri eller mobilfrie soner rett over nyttår.  
 
iPad på barnetrinnet 
 
Det er delte meninger om innføringen og bruken av Ipad på barnetrinnet og det stilles spørsmål 
med om barna trenger å ta den med hjem dersom de ikke har lekser de skal gjøre på den. 
Skolesekken er ganske tung allerede. FAU mener at bekymringene tilknyttet sikkerhet rundt 
mobilbruk på bussen er enda mer relevante ved bruk av ipad på bussen.  
 
Merknad: 
Etter møtet samlet FAU representant for fjerde trinn følgende lenker til artikler som belyserr 
trafikksikkerhet og mobil/nettbrett bruk: 
https://www.tv2.no/a/9048429/ 
https://www.ta.no/nyheter/statens-vegvesen/ulykker-og-naturkatastrofer/en-los-ipad-kan-
vare-livsfarlig/s/5-50-157724 
https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Visste-du-at-en-Ipad-i-baksetet-kan-vare-
livsfarlig-7982b.html 
https://norskluftambulanse.no/vare-forskere/trine-staff/ 

https://www.tv2.no/a/9048429/
https://www.ta.no/nyheter/statens-vegvesen/ulykker-og-naturkatastrofer/en-los-ipad-kan-vare-livsfarlig/s/5-50-157724
https://www.ta.no/nyheter/statens-vegvesen/ulykker-og-naturkatastrofer/en-los-ipad-kan-vare-livsfarlig/s/5-50-157724
https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Visste-du-at-en-Ipad-i-baksetet-kan-vare-livsfarlig-7982b.html
https://www.aftenposten.no/familieogoppvekst/Visste-du-at-en-Ipad-i-baksetet-kan-vare-livsfarlig-7982b.html
https://norskluftambulanse.no/vare-forskere/trine-staff/


https://www.siste.no/motor/innenriks/nyheter/en-ipad-kommer-med-en-kraft-pa-12-kg-
ved-en-brastopp-i-50-km-t/s/5-47-117903 
https://www.kk.no/mamma/lose-nettbrett-i-bilen-kan-gjore-stor-skade-63730592 
https://www.adressa.no/familieogoppvekst/Visste-du-at-en-Ipad-i-baksetet-kan-vare-
livsfarlig-7982b.html 
 
 
Steinkasting på Vollebekk 
FAU har fått bekymringsmelding fra foreldre etter en eposode med steinkasting i et friminutt på 
Vollebekk. FAU forutsetter at skolen har tatt tak i episoden og at de involverte elevene følges 
opp etter skolens rutiner for slike hendelser.  
 
Sjakk-kurs 
Noen av elevene som hadde meldt seg på det nyoppstartede skjak-kurset ble veldig skuffet da 
det ikke var ordentlige sjakkbrett til alle som hadde melde seg på.  
Ønsker AKS seg flere sjakkbrett? 
 
 
KRLE og religiøse høytider 
Skolen markerer Eid (muslimsk høytid) veldig fint, ved å ønske muslimske elever og foresatte 
god feiring på hjemmeside, ukeplan og andre plattformer. Kanskje denne skikken kunne utvides 
til å inkludere høytider i andre religioner også f.eks hinduistiske og jødiske. 
 
KRLE faget ble diskutert – her er det mange meininger, men FAU konkluderte med at dette 
ligger godt utenfor vårt mandat. 
 
 
10. Klasse ballet 
 
Ballet avholdes 7.2.19 på Roklubben på Bygdøy. Prøver å holde prisen under 500-, men trenger 
3000- for musikkanlegg. Etter diskusjon vedtok FAU at vi kan støtte med kr 3000,- så sant det 
er penger på konto. (dette ble sjekket i etterkant og FAU kan gi støtte) 
 
Det er foreløpig behov for 3 flere foreldrevakter på ballet. 
Det har vært bra arbeid i balletkomiteen, men litt styr i forbindelse med bordplassering.  
 
 
Ruseløkka-modellen 
 
På SMU møtet for ungdomstrinnet fortalte elever at Ruseløkka-modellen ikke nødvendivis blir 
gjennomført av alle lærerne, spesielt i de høyere trinnene. Dette følges opp etter jul og FAU 
følger med på saken. 
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