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Referat fra FAU-møte september 2018 
 
Tilstede: Merete Hansen, Hanne Hansgård 

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

 

Introduksjon av Natteravnene 
 
En representant fra Natteravnene fortalte litt om deres innsats i bydelen. Foreldre med barn i 
ungdomsskolen må være med en kveld i høstperioden og en på våren; timeplan ligger på 
skolens nettside.  
Ruseløkka har hatt veldig ujevnt oppmøte på sine vakter. FAU oppfordrer alle foreldre på 
ungdomstrinnet til å møte opp! 

 



Velkommen  
FAU leder Sigrid Moldestad ga en kort innføring i hvordan Ruseløkka FAU er organisert og 
hvordan vi jobber. Alle FAU medlemmer ga en kort introduksjon av seg selv.  
Katrine Espeseth ble valgt til nestleder/sekretær. 
Mette Brubak og Katrine Galtung ble valgt til skolemiljørepresentanter fra ungdomsskolen og 
Quafia Fasting og Luise Boye Sprechler ble valgt til skolemiljørepresentanter fra barneskolen. 

Rektor informerer 
Det er innført nytt ordensreglement i Osloskolen, med generelle regler for nettvett:  “Vise 
nettvett og følge skolens regler for bruk av mobiltelefoner, datautstyr og digitalt utstyr” 
Skolen må lage egne regler, som etter planen skal vedtas på driftsstyremøte 3.12.  
FAU må komme med innspill til nye regler i god tid før dette. 
Ledelsen vil ha innspill fra foreldre, ansatte og elever. Rektor foreslår ulike regler for barne- og 
ungdomstrinnet. Det ble diskusjon rundt bruk av mobilhotell i skoletiden/skoletimer. Det er litt 
uklarhet rundt juridisk ansvar, men det er allerede i bruk i en del klasser på ungdomsskolen.  
I FAU er det flertall for et slags mobilforbud i skoletiden og ulike varianter, muligheter ble 
diskutert. Endelig innspill til nye vedtekter ble ikke vedtatt.  
 

Spising på ungdomstrinnet 
Spørsmålet er om det er bra med dagens ordning, dvs. korte pauser og ikke mye tid til spising. 
Fordeler med dagens ordning er at barna er på skolen alltid, flere lærer er tilgjengelig i pauser 
så pausene er tryggere, elever er mer opplagt mot slutten av dagen. 
Ulemper med dagens ordning er at barna får mindre frihet, det er ikke tid nok å spise og leke, 
dagen er litt hektisk og lærerne får ikke ordentlig matpause. 
Det ble spurt om det var mulighet å koke vann i klasserommet så at barna kunne ha varme 
nudler eller sånn, men antagelig er det ikke mulig pga. regler fra brannvesenet. 
Mange spurte om det var mulig å ha kantine i den nye skolen, rektoren sa at det er for sent å 
legge det inn i planene, men de utforsker muligheter å ha felles spising i en av fellesarealene. 
FAU vil følge opp dette spørsmålet. 

T-bane / bussing 
Rektoren informerte om at en hendelse på t-banen ble håndtert på samme måte som en 
hendelse på skolen. Rektor bekreftet at skolen har mulighet til å inndra Ruterkort eller flytte 
elever over på buss eller alternativ transport i en periode etter alvorlige hendelser. 
Rektor presiserte at det er viktig å snakke med elevene om hvordan man skal oppføre seg på 
T-banen. 



Tilskuddsordninger 
Frogner har ordning for tilskudd for fritidsaktiviteter. FAU etterspurte mer informasjon om 
denne ordningen. 
Etter møtet har rektor sendt FAU informasjon om dette tilbudet som gjelder barn i skolealder 
fra lavinntektsfamilier. Informasjonsark er lagt ved referatet. 
 

2 Stjerner og et ønske 
Rektor fikk starte runden med 2 stjerner og et ønske for Ruseløkka og/eller FAU:  
 

★ Ingen lærere har sluttet pga. flytteprosessen og eksil livet på Vollebekk!!! 
★ Engasjerte foreldre kommer med gode innspill som bedrer skolemiljøet! 

 
➔ Ønsker forståelse fra foreldrene for at det kan være vanskelig å organisere møter og 

avslutninger på Ruseløkka, når arbeidsplassen og alle ressursene er på Vollebekk. 
 
Alle FAU medlemmene ga “2 stjerner og et ønske”. Her er en kort oppsummering: 
 

★ Godt skolemiljø!!! 
★ Ruseløkka har mange gode lærere!! 
★ Organiseringen av bussingen til Vollebekk har gått overraskende bra 
★ FAU har gode ledere 
★ Ruseløkka har så mange forskjellige elever og foreldre 
★ Ny skole skolegård blir bra 
★ Rektor stiller på FAU-møter! 

 
➔ Kantine på skolen 
➔ Tydeligere kommunikasjon fra skolens ledelse 
➔ Mer bestemt ledelse 
➔ Større innsats for å bevare og styrke Ruseløkkamiljøet nå når skolen er splittet 
➔ Bedre informasjon om aktiviteter i nabolaget 

 

Neste møte 
Neste møte er satt til tirsdag i 9.oktober kl 1800 
 


