Referat fra Ris skoles FAU-møte, 1. november 2018
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Christian Myhre- Nielsen
Helena Kruse-Jensen
Fredrik Ottesen
Jon Sudbø
Kjersti A. Gjesdahl
Joachim Faraasen
Anders E. Gjersøe
Amanda Roberts
Eva Tveit
Christine Rein-Helliesen
Trude Johannesen
Ole Jakob Wold
Janne Berning-Johansen
Beate Hamre Deck
Hildegunn Grette
Patrick Sandahl
Leif John Korshavn
Line Altern Halvorsen Valbø
Ole Jacobsen
Fredrik Brinchmann
Geir Atle Knudsen
Siv Blanca Børge-Ask

cmniels@yahoo.com
krusejensen@gmail.com
fot@raeder.no
jonsu@ostfoldfk.no
kjersti.gjesdahl@pwc.com
joachim.faraasen@gmail.com
anders.gjersoe@mac.com
amanda@pearlconsulting.no
eva.tveit1@gmail.com
christine@gaiagruppen.no
tjohannes@ous-hf.no
ole.jakob.wold@gmail.com
janne.b.johansen@metier.no
beate.hamre.deck@gmail.com
hilgre@circlekeurope.com
patrick.sandahl@icloud.com
leif.john@korshavn.net
linev@kjemi.uio.no
olej.jacobsen@gmail.com
brinchmann@me.com
geir.atle.knudsen@nordea.com
sba@union.no

Ravnekoordinator
Ravnekoordinator

Nestleder
SMU
Vara 9B, Driftsstyret

Referent

Ris skoles venner, SMU
Leder FAU

Fra skolens ledelse: Rektor Monica Dellemyr og Undervisningsinspektør Hanne-Sine Landmark Øren

Saker til dagsorden:
1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
Ingen innsigelser

2. Orientering fra skolens ledelse
o

o

o
o
o
o

Undervisningsinspektør Hanne-Sine Landmark Øren gjennomgikk de ferske, innledende
resultater fra de nasjonale prøvene for 8. og 9. trinn. Skolens lærer vil nå gjennomgå
resultatene mer grundig og gjøre vurderinger på hvor innsats/fokus skal være i året som
kommer. Fokusområdet fra 2017 var lesing; lesekurs, lesestrategi, leseforståelse og
utholdenhetslesing (i alle fag) og det kan synes som om dette har gitt svært gode resultater.
Rektor og representanter fra elevrådet har deltatt på Elevsrådskonferansen 2018 med tema
om psykisk helse og relasjoner. Ris vil jobbe for å øke elevenes sosiale og faglige ferdigheter
slik at de opplever mestringsfølelse i læringssituasjonen.
Helsesøster er godt i gang med sine samtaler med elevene på 8. trinn.
Flere PC’er er kjøpt inn til 8. trinn.
Elevundersøkelsen «Ung i Oslo» er fullført og vil bli fulgt opp utover høsten:
www.korusoslo.no/magasiner-og-publikasjoner/ung-i-oslo-2018/
Driftsstyret behandler strategisk plan. Plan for 2018:
ris.osloskolen.no/siteassets/dokumenter-til-lenking/presentasjonsplan.pdf.

o

Skolens budsjett for 2019 vil blir behandlet i januar, så evt. innspill fra FAU må komme etter
neste møte.
Skolen er blitt varslet om mulige fester og har i ett tilfelle valgt å sendt ut
advarsel/oppfordring til foresatte via FAU-kontaktene på trinnet. FAU kan ikke opptre som
informasjonskanal for aktiviteter utenfor skoletid, men oppfordrer foresatte til å
besøke/sjekke ut den offentlige gruppen på facebook «Foreldre ved Ris skole 2018/2019»:
www.facebook.com/groups/2424158821142716/

3. Foresattforedrag
o Foresattforedraget i regi av FAU blir onsdag 14. november 2018, kl. 18 i Store gymsal med
tittel «Ulovlige rusmidler, kriminalitet og sosiale spenninger». For mer informasjon, se
www.ris.osloskolen.no/nyhetsarkiv/viktig-foredrag-for-foresatte-pa-ris/
o I januar 2019 vil det bli et nytt foredrag i samarbeid med skolen i serien «Utsett»:
www.rus-ost.no/folkehelse-og-ungdata/utsett-1

4. Natteravning
Vaktliste for ravning vil blir sendt ut i løpet av uke 45 og gjelder for perioden november 2018 og ut
mars 2019.

5. Juleballkomiteen – orientering, utgikk

6. Særskilt FAU-sak
Vedlagt: «Håndbok» til foresatte med forslag til aktiviteter for 8. trinn.

7. Eventuelt
Ingen saker meldt

Neste møte i FAU, torsdag 6. desember 2018

