
 

 

 

Referat fra FAU-møte Okt 2019 

Tilstede: Eva Stratford (vara for 5b) 

 FAU 10/9 8/10 12/11 10/12 14/1 11/2 10/3 14/4 12/5 9/6 
1A Wicky Steffenakk Hermansen V v         
1B Lorraine Esperanza Wedl V -         
2A Ouafia Fasting V v         
2B Annica Maria Paulina Johansson - -         
3A Kristian Moe - V         
3B Ouafia Fasting V v         
4A Per Wiggen V V         
4B Marianne Eikvåg Groth V -         
5A Linda Larsen V V         
5B Liz Tanberg V -         
 Sigrid Moldestad V V         
6A Gro Skådal V -         
6B Mona Rognlien Elgvin V V         
7A John Anton Elmquist, V V         
7B Katrine Espeseth  V V         
8A Gro Skådal V -         
8B Marte Armand Remlov - V         
8C Kari Kjensli - -         
8C Lill-Norun Mansåker - V         
9A Cathrine Helene Galtung V V         
9B Siri Gerrard V V         
9C Thomas Raabe - V         
9C Anne Britt Gran (vara) - -         
10A Victoria Johnson - V         
10B Lena Klingenberg - V         
10C Hans Petter Larsen - -         
 24 stk (2 dobble rep) 16 17         

 

1. Velkommen  
Alle innleder med å presentere seg, samt komme med sine to stjerner og ett ønske. 
Mye positivt, men også noe negativt. + Gode lærere, byggingen av ny skole er i rute og bra 
foreldresamarbeid. – Litt for mye mobbing og konflikter, dårlig kommunikasjon og noe 
beslutningsvegring (f. eks.i forhold til mobilfri skole). Idrettslag, noen representanter savner et 
felles idrettslag. Kan foreldremøter på Vollebekk unngås? Representant for 7.trinn ønsker 
arrangement der foreldre og elever frå Bygdøy og Ruseløkka kan møtes før de skal begynne på 
ungdomsskolen 
 

2. valg 
Representant fra 9 A stiller til SMU for ungdomstrinnet. 



 

3. nytt fra driftsstyret 
Noe underskudd økonomisk på grunn av lavt elevtall som følge av flyttingen til Vollebekk, 
skolen prøver å redusere underskuddet, men vil gå med underskudd i år og dette vil dras videre 
til neste år. Et kjent problem hos skoler på flyttefot, men det har vært mindre på Ruseløkka enn 
på andre skoler. Det kan påvirke vikarsituasjonen ved skolen, men ingen faste stillinger vil bli 
berørt. 
Driftsstyret har vedtatt at det ikke støtter den siste endringen av den nye skolegården der det 
ble lagt til enda en trapp mellom øvre og nedre skolegård. Har bedt foreldrerepresentantene og 
FAU følge opp saken. 
Motivene bak endringen fremstår som uforståelige for både rektor, foreldre og lærere.  
Hva er årsaken, og kan trappen ganske enkelt bare droppes?  
 

4. telefonkatalogen 
Vanskeligheter i forhold til nye regelverk. Alle foreldre må godkjenne at deres info skal 
være på listen. Forslag om å lage en felles mail om fau sine planer, og sende den til 
foreldrene for å få samtykke. 
Kalle det en telefon/elevliste istedenfor telefonkatalog. 
Mest nyttig for ungdomstrinnet, mest for å kunne få tak i andre foreldre i forbindelse 
med overnattinger etc. Fordi ungdommen er bosatt på ulike steder i Oslo, ville en slik 
liste gjøre det lettere å få kontakt med andre foreldre ved behov.  
Litt opp til 7. og 8. trinn hvordan dette arbeidet skal foregå. Finnes muligens en app. 
Første gang dette gjøres, så man må prøve og feile litt. 
Noe utfordringer med hensyn til ansvar for den tekniske løsningen, kan bli mye spam og 
annet plunder. 
 
Note: Gro Skåland, som ikke var på møte har sjekket problematikken med det nye 
regelverket for personvern med Gisle Hanevold, spesialist på personvern ved Institutt 
for informatikk på UIO. Han mener det ikke er noen juridiske problem ved å lage en slik 
liste. 
 

5. natteravn 
Catrine Galtung 9A er i kontakt med nattaravnansvarlig for Ruseløkka. Det har vært noe kluss 
med vaktlister, som har vist seg å være feil. Det jobbes med saken. 
 
 

6. trafikk  
Noe bekymring rundt forholdene ved Joker/varelevering. Trafikksituasjonen generelt rundt 
skolen er blitt mye bedre.  
 

7. KFU 
Rapport/ referat kommer ved neste møte. 
 



8. AKS 
Venter på foreldremøte den 17. oktober. Mer info da.  
 

9. Rufus 
Veldig bra opplegg i feriene. Mulige nye rutiner ang påmelding, mangler konkret info. Personalet 
har vært vanskelig å få tak i. Vi ønsker åpen dag.  
 

10. Kommende arrangement  
Uke 43? Har noen hørt noe? Vanligvis temauke, men dette har trolig blitt mer utfordrende med 
skole på Vollebekk. Ingen vet helt. Sigrid spør rektor. 
 
Julegrantenning 
Gratis juletre blir neppe noe problem.  
10-klasseball: 
Komiteen er godt i gang. Prøver å ta kontakt med fjorårets komite, de hadde god kontroll.  
Sigrid gir tilgang til Juleballmapper etc. 
Satser på Roklubben Bygdøy dette året også.  
 
 

11. Eventuelt  
Må etterlyse status vedr mobilfri skole.  
Hva gjør vi med ønskene? Noen er kanskje å realisere enn andre. Som for eksempel 
idrettsaktiviteter. Tid, kombinert med bussing fra Vollebekk er et problem.  
Kan AKS gjøre noe mer? Noe bra er det, nytt er for eksempel sjakk og yoga.  
 
Når det gjelder møtevirksomhet på Vollebekk synes det å være litt mer villighet fra skolen til å 
legge dette til byen. Likevel en utfordring for lærerne.  
 
Mobbing? 
Skolen tar grep, men likevel skjer enkelte situasjoner igjen og igjen. Hvordan tar skolen tak i de 
de tilfellene der konflikter mellom elever blir langvarige? Er forebyggingsarbeidet godt nok? 
 
Neste møte er tirsdag 12.november. 


