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Referat fra FAU-møte januar 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 - V      

2B Ouafia Fasting v v V V       

3A Per Wiggen - - V V V      

3B Marianne Eikvåg Groth - v v -       

4A Lars J Amundsen v - V - V      

4B Luise Boye Sprechler v v V V V      

5A Mona Rognlien Elgvin v - V -       

5B Elva Dögg Valsdottir, v v V -       

 Sigrid Moldestad v v V V V      

6A John Anton Elmquist, v v - V       

6B Katrine Espeseth v v V V V      

7A Martin Søyland - v V -       

7B Qin Yan - v - -       

8A Cathrine Helene Galtung v v - V V      

8B Siri Gerrard v v - - V      

8C Thomas Raabe - - V V V      

8C Anne Britt Gran (vara) v v - -       

9A Andreas Strime Christensen - v V - V      

9B Svava Thorhallsdottir - - - -       

9B Valdemar Matheson - v - - V      

9C Hans Petter Larsen - v V V V      

10A Mette Brubak v v V V V      

10B Gry Warsla - - V - V      

10C Frøydis Solhaug Pedersen - - V - V      

 26 stk 14 20 16 11       

 

 

 

Ballet 
10.klasse informerte om status for ballet: 

Tid og sted: Torsdag 7.februar bygdøy roklubb. 

9. klasse skal stille med vakter, det mangler fredeles noen. Vi må ha vakter frem til kl 23. Til 

sammen 12 stk, 4 fra hver klasse. Roklubben stiller med mye og der er det mye hjelp.  

Vi behøver ikke å hjelpe til med servering, vask og ryddingslik som i fjor. Så det blir færre 

oppgaver på foreldrevaktene enn i fjor. 



Elevene tar mye ansvar selv. Komiteen er ikke så nødvendig som det har vært før.FAU har 

bevilget kr 3000,- i støtte til musikk. 

 

Nye Ruseløkka skole  
Arbeidene går i gang i januar og det vil bli mye støy i begynnelsen. Elevene på ungdomstrinnet 

skal så langt som mulig lokaliseres i områder og klasserom lengst unna støy/sprenging fra 

byggeområdene og utbygger har tett kontakt med administrasjonen. 

Ungdomsskolen beholdes i nåværende bygg lengst mulig. 

Tegningene av den nye skolen henger i administrasjonsbygget. 

 

Budsjett (rektor informerer) 
Budsjettrammen for 2019 er økt noe, sammenlignet med 2018, men samtidig har kommunen 

lagt økte utgifter til Ikt på skolene, dermed øker ikke handlingsrommet så mye som det først kan 

synes. Busjettmessige tiltak/ endringer som gjøres i budsjettåret 2019 er; 

❖ Ca 1 mill i økte IKT utgifter. 

❖ 1 nyansatt IKT-pedagog fra 1. mars 2019 for å dekke manglende stilling for å oppfylle 

lærernormen 

❖ Seminar for alle ansatte er planlagt i august og dette medfører at AKS stenger for to 

planleggingsdager 

❖ Læringsteknologi skal fortsatt prioriteres 

 

 

Mobil/nettbrett 
Nye retningslinjer er vedtatt, se vedlegg. 

FAU har tolket det nye regelverket for ungdomstrinnet slik at mobilen i hovedsak kun kan brukes 

i storefri. Det er litt usikkerhet om dette er iverksatt. Det er ulike tilbakemeldinger fra elevene. 

FAU foreslår at reglene presiseres dersom de praktisk veldig ulikt av lærerne. 

FAU lurer på hvordan skolen håndterer bruk av pods i timene. Elevene legger mobilen i 

mobilhotellet og sitter med pods i ørene og hører på musikk/radio/ipods. FAU har indikasjoner 

på at dette er ganske utbredt på ungdomstrinnet. 

FAU har fulgt opp vedtaket med å etterspørre konkrete planer for mobilfrie skole som soner/ 

perioder uten mobil. 

 

På barnetrinnet er det fremdeles blandede tilbakemeldinger på dette med I-PAD. Noen foreldre 

er veldig fornøyde og andre er ikke så frykelig imponert. 

FAU stiller spørsmål om elevene må ha med I-PAD hjem dersom de ikke skal bruke den til 

lekser?  

Det må være opp til foreldrene å vurdere når deres egne barn er modne nok til å få sitt eget 

nettbrett til privat bruk og hvor mye skjermtid barna deres har godt av i fritiden. 

 
Når det gjelder de vedtatte reglene for mobilbruk på bussen til og fra Vollebekk har FAU sendt 

spørsmål vedrørende sikkerhetsargumentene til AKS og skolen. 



FAU venter tilbakemelding før neste møte. 

 

AKS 
Det har vært mye utskiftning av personal på AKS det siste halvåret og det er bekymring blant 

foreldrene på småbarnstrinnet. Hvem skal foreldrene forholde seg til? 

 

Kantine/Mat 
Kjøkken er planlagt i tilknytning til enkelte rom på den nye skolen – men vil de kunne benyttes til 

kantine i framtiden? 

Et krav må eventuelt komme fra elevene. 

 

 

Eventuelt 
Det kom innspill om at det må være opplegg for strømuttak og vann i den nye skolegården. Til 

bruk på 17.mai juletretenning og andre arrangement. FAU ber skolen melde inn forslaget til 

undervisningsbygg.  

 


