
Referat FAU-møte 4. februar 2020 
  
Tilstede:  
Irene Brinch Sand (8A),  Anna Latysheva (8D), Christine Staubo (8F), Katarina Finneng (8G), Nanette Fuglesang 
(9B), Linn Selmer (9D), Christine Rein-Helliesen (10B), Kathrine Egeland (10C), Ole Jakob Wold (10D), Kyrre Knutsen 
/ Janne Berning-Johansen (10E), Trond Renshusløkken (10F), Rolf Benjamin Johansen (8B), Elisabeth Ueland (8C) 
 
Referent: Elisabeth Ueland  
 
  
1. Innkalling, agenda og referat fra sist møte ble godkjent uten merknader. 

 
2. Info fra skoleledelsen, ved rektor Peder Gjedrem 

 Peder Gjedrem presenterte seg selv. Dette var hans andre dag som rektor på Ris skole, og 
han kommer fra stillingen som rektor på Hosletoppen skole, hvor han har vært i 10 år. Han 
understreket sitt ønske om en god og konstruktiv dialog med FAU, og at han vil fortsette å 
jobbe for en transparent drift av skolen.  

 Elevundersøkelsen (presentert av rektor – «med et øvet blikk», men selvsagt uten at han har 
rukket å sette seg inn i detaljer spesifikke for Ris skole). Noen kommentarer til resultatene:  

o Høy validitet med svarprosent på 96.  
o Ris skole ligger stort sett på eller over snittet for Osloskolen (trivsel, læringskultur, 

mestring, motivasjon, (fravær av-) mobbing. Dette er sammenstilte temaer ut fra 
flere underliggende spørsmål). Man kan ta ut en mengde ulike (andre) statistikker – 
fordelt på klassetrinn, kjønn, etc.  

o Mobbing: 5 elever sier de blir mobbet ukentlig, men langt de fleste opplever ingen  
o Det vises en ørliten nedgang (ikke signifikant) på praktisk opplæring, variert 

opplæring, utdanning og yrkesveiledning)  
o Nedadgående tendens for motivasjon og opplevelse av relevans fra 8. til 10. trinn – 

noe som er vanlig. 
 Elevundersøkelsen for hele Oslo ligger på Skoleporten.no 
 Andre innspill og spørsmål fra FAU til rektor  

o FAU kjenner til tilfeller av mobbing og stygg/sjikanerende ordbruk. Kan det bli tatt 
opp som tema i klassene f eks i norsk og andre fag? Kan FAU kan oppfordre lærerne 
til å ta opp dette i sine klasser? Rektor mener det nok er et tema i undervisningen, 
men FAU kan gjerne etterspørre hvordan.  

o Angående «snitching» - at elever ikke tør si fra til lærere / voksne om hendelser eller 
trusler: Kanskje skolen kan vurdere om det kan lages en «tipskanal» som er anonym?  

o Vedr prøveplanen og vurderingene (særlig for 10.trinn): Enkelte elever opplever at 
det er mange prøver og innleveringer i samme uke. Kunne lærerne legge inn flere og 
mer varierte vurderinger – og variere med fagsamtaler, presentasjoner og andre 
vurderingssituasjoner? Det kunne kanskje bedret resultater og motivasjonen for 
elevene?  

o På foreldremøter: kunne vært nyttig for foresatte om man kunne møte flere av 
faglærere. Kan det være å vurdere for Ris? F eks har noen skoler «speed dating» med 
alle lærerne.  

Oppfølging: rektor svarer på spørsmål/innspill på neste møte.  
 
 
3. Informasjon fra og innspill til SMU. 

Ikke vært møte mellom dette og forrige FAU. Førstkommende SMU-møte er i slutten av februar. 
Der kan SMU ta opp temaene om mobbing.  
 



 
4. Informasjon fra og innspill til driftsstyret. 

Skolen hadde en del penger igjen på slutten av året, og det ble gjort en del nyttige innkjøp mot 
slutten av året. Det jobbes med å få overført noe av underforbruket til 2020. Skolen har selv spilt 
inn at de ønsker mer etterutdanning. Innspill fra foreldre har vært at det bør gå mer midler til 
flere lærerkrefter, og at det bør investeres i to nye kvalifiserte lærere som både kan fungere som 
vikarer, og avhjelpe lærerne i undervisningen. 

 
5. Informasjonsaker og tilbakemeldinger fra ulike grupper under FAU. 
 

Kantina: Skolen har pusset opp kantina, og det er ønskelig å skape et miljø og et tilbud for å 
holde elevene på skolen, framfor å dra ned til butikkene på Vinderen, ettersom det har vært uro 
og konflikter i høst. FAU har sjekket med Baker Hansen, Litle Italy, Åpent bakeri, og de er alle 
positive til ideen om å bringe mat til kantina. Alle er imidlertid opptatt av å unngå matsvinn. 
Dette var en første sondering av interessen hos lokale leverandører. Dersom det er av interesse 
for skolen og elevene må det gjøres et grundig arbeid for avklaringer, organisering og avtaler. I 
første omgang må FAU:  

o sjekke med skolen hvilke regler vi/skolen må forholde seg til  
o undersøker hva som har blitt avklart tidligere mht kantinedrift 
o utarbeide en grovskisse på alternativer for abonnement eller forhåndsbestilling 
o diskutere forslag og ideer med elevrådet 
o vurdere også andre ideer og muligheter for kantina: f eks undersøke om det er mulig 

å kjøpe inn toastmaskiner og/eller mikrobølgeovner  

Oppfølging av juleballet 

o Oppsummering lages – ferdigstilles før sommeren, slik at det er klart til høsten.  
o «Sporten» er bestilt for kommende skoleball tirsdag 8/12 (Hedda Brotkorb har 

booket)  

 
6. Informasjon fra Ris vel, ved Renate Jahr Nestegard,  

Ris vel er en aktiv velforening for området, som har eksistert i 100 år. De jobber med store og 
små saker – fra å sette ut blomsterkasser til å følge opp trafikkproblematikk.  
 Ris vel følger tett opp med bymiljøetaten rundt trafikkproblematikken rundt Slemdalsveien, 

Vindernkrysset, t-banen. Ris vel ønsker dialog med FAU og Ris skole vedrørende trafikk-
utfordringer rundt skolen/skoleveien.  

 De har også midler de deler ut. De oppfordrer til å komme med gode søknader (kort og 
enkelt) og er åpne for tiltak de kan bidra til.  Kan også vurdere å støtte enkelt-tilfeller hvor 
elever ellers ikke kan delta på skoleturer.  

 Skal ha reflekskampanje til høsten, og ønsker å arbeide sammen med Ris skole/FAU. FAU 
foreslår å involvere elevrådet – kanskje de kan brukerteste og være med å velge ut reflekser 
som faktisk blir brukt av ungdommene.  

 

7. Eventuelt  
 Aktiviteter i friminuttene: enkelte elever savner aktiviteter i friminuttene. Kan det være at de 

ikke kjenner til alle tilbudene? Eller savnes andre aktiviteter eller er det noe utstyr som 
trengs?  



o For å sikre at foreldre har info om aktivitetene, kan FAU sjekker om info ligger eller 
kan legges inn på nettsidene til skolen, og FAU kan sende lenke til oversikten til 
foreldrene  

 Kjønnsdeling i enkelte fag: FAU har sendt problemstillingen til rektor 
 Temaer til FAU-møter framover. Forslag om besøk fra 

o SALTO –  Isabell 
o Elevrådet 
o Helsesøster 

 Arrangementer som kommer framover:  
o Infomøte/foreldremøte til de som skal begynne på ungdomsskolen til høsten. Der 

bruker FAU å informere om sitt arbeid. FAU sjekker med skoleledelsen når det er og 
deltar i møtet.  

 

FAU-referatene legges ut på skolens nettsider, her er FAU-sidene på Ris skoles nettsider. 

 

Neste møte tirsdag 31.mars kl 1800 – NB! Nettmøte. Info om hvordan kommer.  

 

 

  

 

 


