
Referat fra Ris skoles FAU-møte, 10. januar 2019 

Møtt Klasse    

 8A Christian Myhre- Nielsen cmniels@yahoo.com  

x 8B Helena Kruse-Jensen krusejensen@gmail.com  

x 8C Fredrik Ottesen fot@raeder.no Ravnekoordinator 

 8D Jon Sudbø jonsu@ostfoldfk.no Ravnekoordinator 

 8E Kjersti A. Gjesdahl kjersti.gjesdahl@pwc.com  

x 8F Joachim Faraasen joachim.faraasen@gmail.com  

x 8G Anders E. Gjersøe anders.gjersoe@mac.com Nestleder 

x 9A Amanda Roberts amanda@pearlconsulting.no  

x 9B Eva Tveit eva.tveit1@gmail.com SMU 

x 9B Christine Rein-Helliesen christine@gaiagruppen.no Vara 9B, Driftsstyret 

 9C Trude Johannesen tjohannes@ous-hf.no  

x 9C Knut Ekern knutekern@msn.com Vara 

 9D Ole Jakob Wold ole.jakob.wold@gmail.com  

x 9E Janne Berning-Johansen janne.b.johansen@metier.no  

 9F Beate Hamre Deck beate.hamre.deck@gmail.com  

x 9G Hildegunn Grette hilgre@circlekeurope.com  

x 10A Patrick Sandahl patrick.sandahl@icloud.com  

x 10B Leif John Korshavn leif.john@korshavn.net  

x 10C Line Altern Halvorsen Valbø linev@kjemi.uio.no Referent 

 10D Ole Jacobsen olej.jacobsen@gmail.com  

x 10D Birgitte Semmelmann bsemmelmann@hotmail.com Vara 

 10E Fredrik Brinchmann brinchmann@me.com  

x 10F Geir Atle Knudsen geir.atle.knudsen@nordea.com Ris skoles venner, SMU 

x 10G Siv Blanca Børge-Ask sba@union.no Leder FAU 

Fra skolens ledelse: Rektor Monica Dellemyr  
 

Saker til dagsorden: 

1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 
 Ingen innsigelser 

 
2. Besøk fra SaLTo ved Isabel Mühleisen Ojo 

SaLTo (Sammen lager vi et trygt Oslo) er et samarbeidsprosjekt mellom til Oslo kommune og 

Oslo politidistrikt for å forebygge kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge. Det er nå 

utarbeidet 23 tiltak som skal igangsettes i løpet av våren for å blant annet trygge nærmiljøet 

vårt. Ojo utrykket sterk bekymring for det økende antallet av saker som meldes inn og at få 

forhold blir anmeldt. Det er viktig at vi har tillit til at politiet håndterer dette på en skikkelig 

måte og det er kun politiet om kan etterforske saker. Det er nært samarbeid med Ris skole. 

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/prosjekter/salto-sammen-lager-

vi-et-trygt-oslo/ 

Se for øvrig punktet under om til foresattfordrag på Ris skole i uke 3 og vedlagte invitasjon til 

«Sterk & Klar fagdag» 30. januar 2019 i tilknytning til foreldrerollen og ungdom og rus. 
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3. Orientering fra skolens ledelse 

o Som tidligere annonsert blir det i januar 2019 et nytt foresattforedrag i serien «Utsett» med 
innledning fra SaLTo og klassevise foreldremøter i etterkant: www.rus-ost.no/folkehelse-og-
ungdata/utsett-1. Egne invitasjoner er sendt ut.  

 14. januar for 8. trinn 

 17. januar for 9. og 10. trinn 
 

o Minner om foreldreundersøkelsen og oppfordrer foresatte til å delta– det kommer brev fra 

etaten i løpet av januar. 

 

Halvårsvurderingen i fagene settes i disse dager. Dette er en underveisvurdering med 

karakterer og blir publisert i «its» (It’s learning) 16. januar.  

 

o Alle foresatte skal ha fått vårens aktivitetsplan for alle trinn via e-post 11. januar. Planen 

viser også Eksamensplanen for 10. trinn. Ligger også på skolens hjemmeside. 

 

o Tilbud om leksehjelp: 

 Vestre Aker Frivillighetssentral vil tilby leksehjelp til alle trinn, mandager fra kl. 15-17 

i det gule huset til frivillighetssentralen, adr. Ris skolevei 14. 

 Joris Schwitters, lærer på Ris, gir alle elever på 10. trinn hjelp til oppgaver og 

innføringer i matematikk, uansett hvilket tema eller nivå man ligger på,  

 F.o.m. mandag 14. jan, kl. 15.50-17.20 (t.o.m. uke 7) og etter vinterferien:

 Tirsdager fra kl. 14.10 til 15.40.  

Sted: Klasserommet til 10B, rom 3010 

 

o Vinteraktivitetsdag, alle trinn, onsdag 27. februar. Mer informasjon om ulike muligheter og 

aktiviteter kommer. 

o Helsesøster skal fra nå hete Helsesykepleier 
 

o FAU fikk en orientering om skolens budsjett og strategisk plan som skal vedtas i Driftsstyret 

16. januar 2019. Budsjettet følger vanlig fordeling og skolens ledelse driver stram 

økonomistyring for å balansere økt elevtall, inntekter og utgifter. FAUs innspill fra møtet i 

desember 2018 er innarbeidet i forslag til strategisk plan. 

 

4. Avrapportering, særskilte saker  
o Natteravnordningen: 

Det rapporteres om godt oppmøte fra foresatte. Desember måned har vært stille og det er 
få ungdommer ute på fredagene. 

o Juleballet: 
Stor takk til Elevrådet og ballkomiteen for et meget vellykket og godt gjennomført 
arrangement. Ballkomiteen blir bedt om å sørge for at erfaringer fra dette ballet lagres og 
gjøres tilgjengelig for neste års ballkomité, det skal også reserveres/bookes «Sporten» for 
des. 2019.  
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5. Eventuelt: 
Innkomne saker: 

o Ønske om «Felles plan for sosiale aktiviteter på alle trinn»: For å styrke det psyko-sosiale 
miljøet, noe som også er et satsingsområde for både elevråd og driftsstyret, er det foreslått 
at FAU engasjerer seg mer for å få til mer likeartede aktiviteter i samtlige klasser/trinn. Det 
er nå for mye avhengende av klassekontakten. FAU oppdaterer gjerne sitt velkomstskriv til 
foresatte der en rekke sosiale aktiviteter er foreslått, men oppfordrer samtidig alle klasser til 
å danne en miljø-gruppe per trinn som kan jobbe sammen om dette. 

o Forslag om å åpne skolens kantine for bl.a. lekselesing. Christine Rein-Helliesen følger opp 
mot skolen. 

o Henvendelse fra Vinderens skoles FAU ang. den økonomisk fordelingsmodellen til barne- og 
ungdomsskolene: Ris skoles FAU støtter opp om arbeidet med å se på prinsippene som ligger 
til grunn for modellen og for å jobbe for økte elevsatser.  

 

Neste møte i FAU, torsdag 7. februar 2019 


