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DAGENS PROGRAM: 

04.09.2020 2

Presentasjon av kontaktlærerne. 

Informasjon ved skolens ledelse

Informasjon om FAU

Ris skoles venner, informerer.

Helsesykepleier Henriette H. Holmen informerer om skolens helsetjeneste. 
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ca. 18.00 – ca. 19.00 Møte med kontaktlærerne 

8D – Amalie Tessem og Randi Lied

8E – Marie Sundt og Anniken Selvig-Larsen

8F – Trine Lise Biermann og Ole Fossheim

8G – Edi Hasic og Svenning Bernstrøm

Programmet for denne delen av møtet informeres det om i klasserommet.

Det foretas valg av 1 representant til FAU, 1 vararepresentant/ 
klassekontakt, 1 ravnekoordinator og 2 representanter til Ris Skoles 
venner i hver klasse.
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Alle elever har rett til 

et trygt og godt 
skolemiljø som fremmer 
helse, trivsel og læring

– Opplæringsloven kapittel 9A
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Nulltoleranse mot krenking

Skolen har nulltoleranse mot krenking, 
som mobbing, vold, diskriminering og 
trakassering.

Det er elevenes egen opplevelse som er 
avgjørende.  

Skolens handlingsplan ligger på vår 
nettside 
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Aktivitetsplikt

Alle som jobber på skolen 
skal: 

Følge med på om elevene har et 

trygt og godt skolemiljø

Gripe inn mot krenkende adferd 

dersom det er mulig

Varsle rektor dersom de får 

mistanke om / kjennskap til at en elev 
ikke har et trygt og godt skolemiljø. I 
alvorlige tilfeller skal rektor varsle 
skoleeier 

Skolen skal: 

Undersøke:
Ved mistanke om / kjennskap til at en elev 

ikke har et trygt og godt skolemiljø, skal 
skolen snarest mulig undersøke saken 

Sette inn tiltak: 
Så langt det finnes egnede tiltak skal 

skolen sørge for at eleven har et trygt og 
godt skolemiljø. 

Skolen skal lage en skriftlig aktivitetsplan 
når det skal gjøres tiltak i en sak
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Hva kan du som foresatt gjøre? 

Hvis ditt eller andre barn opplever å ikke 
ha et trygt og godt skolemiljø: 

Ta kontakt med skolen og 
rektor 

Du kan ringe eller sende e-
post

Be om et møte med 
kontaktlærer og/eller 
rektor 
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VIPmakker

VIP-makkerskap skal bidra til:

• en mykere overgang fra barneskole til ungdomsskole

• elevene skal bli kjent med flere i klassen

• et tettere og tryggere klassemiljø tidlig

• å øke elevers sosiale kompetanse

• å skape gode arbeidsrelasjoner som øker læringstrykket
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Det er lov å endre 
bakgrunnsfarge.

På sider med positiv 
logo benyttes alltid 
lyse bakgrunnsfarger.

Sørg alltid for god 
lesbarhet/kontrast 
og følg lovlige farge
kombinasjoner.

LK20

Hvorfor fornyer vi fagene?

Det elevene og lærlingene lærer skal være relevant. 
Samfunnet og arbeidslivet endrer seg med ny 
teknologi, ny kunnskap og nye utfordringer. Vi trenger 
barn og unge som reflekterer, er kritiske, utforskende 
og kreative.

Kilde: udir.no
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Deloverskrift blåOslo 2019

Det er lov å endre 
bakgrunnsfarge.

På sider med positiv 
logo benyttes alltid 
lyse bakgrunnsfarger.

Sørg alltid for god 
lesbarhet/kontrast 
og følg lovlige farge
kombinasjoner.

Forskrift til opplæringsloven § kap 3

§ 3-3.Vurdering i fag

Formålet med vurdering i fag er å fremje læring og bidra til 
lærelyst undervegs, og å gi informasjon om kompetanse 
undervegs og ved avslutninga av opplæringa i faget.

§ 3-5 Karakter i fag

Frå og med 8. årstrinn skal vurdering givast både med og 
utan talkarakter. Det er berre krav om å gi talkarakter ved 
halvårsvurdering med karakter og sluttvurderingar.

04.09.2020 10

Ris skole



Oslo 2019

LK20 Læreplan for Kunnskapsløftet 2020

Nye læreplaner

Fagdager

Elevaktiv læring

Fokusere på læring 
ikke resultater
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Skole-hjem samarbeid

Digitale plattformer for 
foresatte
• IST Everyday, bl.a. for å følge opp:

 Fravær

 Merknader

 Varsel

• Portalen

 Logg på via skolens nettside

 Skolemelding 

 Itslearning (her er lekser i 
«Kalender»)

 Merk: Elever har tilgang til OneNote, 
ikke dere. OneNote er elevenes 
"skrivebok" i mange fag. 04.09.2020 12
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Skole-hjem samarbeid

Bidra til et godt klassemiljø

• Klassearrangement i regi av foreldre er lurt!

Hvordan snakker vi om skolen?

• Har betydning for elevenes motivasjon

• Ta kontakt med skolen!

• Har betydning for elevenes psykiske helse

 Fokus på læringsprosess, ikke resultat

 Be din ungdom vise deg skolearbeidet i 
OneNote/Itslearning/i lærebøker etc.

Kilde: Oslo KFU
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SaLTO-modellen

Samarbeid mellom kommunen/bydelene og Oslo politidistrikt

Rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid

Isabel Mühleisen Ojo - SaLTO Koordinator

Simen Sandvig - Ruskonsulent

Forebyggende politikontakt Tonje Holmen Dybsjord ved Majorstuen 
politistasjon

Utsett – foreldremøte 
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Kontakt

Ungdomsavsnittet Majorstuen.forebyggende@politiet.no

TLF: 22 66 85 35

Isabel Mühleisen Ojo  SaLTO Koordinator Bydel Vestre Aker

Mobil: 951 50 020   Sentralbord: 21 80 21 80

Simen Sandvig  Ruskonsulent

Mail: Simen.sandvig@bva.oslo.kommune.no

Tlf 47634566

Sammen Lager vi et Trygt Oslo

mailto:Majorstuen.forebyggende@politiet.no
mailto:Simen.sandvig@bva.oslo.kommune.no
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Korona

Hva gjør skolen: 

• Rutiner og holdningsskapende arbeid

• Antibac og såpevann

• Renhold

• Organisering av friminutt

• Minst mulig blanding av kohorter

Hvilket ansvar påhviler foresatte:

• Ikke sende syke elever til skolen

• Ved mistanke om smitte: Sørge for at 
eleven bli testet for Covid- 19

• Være  i dialog med skolen/kontaktlærere 
uansett.

• Sørge for at eleven har med seg mat og 
drikke på skolen

• Motivere elevene til å holde avstand.
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FAU Ris ungdomsskole

Foreldrerådets arbeidsutvalg

Medlemmer i Rådet - alle foresatte til elever på skolen

Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg - FAU

FAUs hovedoppgave er å 

« jobbe for et godt skolemiljø, og være bindeledd 
mellom skolen og foresatte»



Oslo 2019

FAUs oppgaver / fokus

Skolens læringsmiljø

FAU får informasjon fra rektor/ledelsen bl.a. om:

• Driftsstyremøter

• Nasjonale prøver

• Elevundersøkelser

FAU etablerer særskilt

• Natteravnkoordinator – som forholder seg til klassenes natteravnkoordinatorer

• 10. klasse juleball-komité – FAU arrangement

• Ris skoles venner - koordinator

Arrangerer foreldreforedrag

• Tema har vært Rus / Sex / press på ungdom
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Valg, møter m.v.
Hver klasse skal velge:

• 1 FAU representant 1 vararepresentant

• 1 klassekontakt – som er 2. vara til FAU

• Natteravnkoordinator

• Oppfordres til å sitte mer enn 1 år

FAU velger (blant sine) 

• 2 representanter, 3 vararepresentanter til skolens driftsstyre

• 2 representanter til skolens miljøutvalg (SMU)

FAU har møter 1. tirsdag i hver måned kl 18 – første møte er 22.september

Vi ønsker oss aktive og engasjerte foresatte!

FAUs vedtekter og mer info ligger på 

• https://ris.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/fau/
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Ris Skoles Venner
Presentasjon foreldremøte

september 2020

Styreleder: Henrik S. Henriksen
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Foreningens formål

Ris skoles venner (RSV) skal arbeide for et godt skolemiljø på Ris skole ved å 
støtte prosjekter som kan bidra til trivsel på skolen. RSV arrangerer 
sammen med skolen «Ris skoles dag» en gang årlig. 

RSV er en frittstående forening, uten binding til andre organisasjoner eller 
til Ris skole. 
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Organisasjon

RSV medlemmer består av to foreldrerepresentanter fra hver klasse på Ris 
skole. Disse velges av og blant foreldrene i klassen hver høst. 

• Dere velger i de klassevise foreldremøtene

Årsmøtet er RSV høyeste myndighet. Årsmøtet holdes hvert år innen slutten 
av oktober.  

• De som blir valgt får innkalling
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Styret

RSV ledes av et styre på fire medlemmer som er høyeste myndighet mellom 
årsmøtene.

Leder: Henrik Schjølberg Henriksen

Nestleder: Hilde Almås

Økonomisjef: Geir Atle Knudsen

Sekretær: Hanne Klausen Hamre

Styret skal:

• Iverksette årsmøtets bestemmelser

• Vurdere innkomne søknader om støtte og gi eventuell støtte innenfor rammen av budsjett 

• Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide 
instruks for disse

• Administrere og føre nødvendig kontroll med RSV økonomi og eiendeler  
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Penger inn og penger ut

Penger inn: Innsamlinger og Ris Skoles Dag 

– ca 60 000 kroner i året

Penger ut: 

• Elevbedrifter

• Is på og måking av Risbanen når den er operativ

• Ball for 10. klasse

• Foredragsholdere

• Støtte skoletur for vanskeligstilte

• Kjøp av gjenstander som kan bidra til bedre skolemiljø og som skolen ikke kan dekke
over egne budsjetter: Eks: kostymer, mikrofoner til dans & drama, modeller til teknologi 
i praksis, sjakklokker, flygel mm
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Ris Skoles Dag

Arrangeres sammen med skolen i juni hvert år

Foreldre, søsken, besteforeldre, kommende elever, naboer og andre Ris-
venner ønskes velkommen til omvisning, aktiviteter, underholdning og enkel 
servering i skolegården

Egen arbeidsgruppe i venneforeningen

Alle medlemmer av foreningen må stille opp og hjelpe til under selve 
arrangementet  
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Takk for oppmerksomheten 
og lykke til som foresatt på 
Ris

26


