
Referat fra Ris skoles FAU-møte, 21. sept. 2017 

Møtt Klasse    

x 8A Amanda Roberts amanda@pearlconsulting.no  

x 8B Eva Tveit eva.tveit1@gmail.com  

 8C Ole Madland ole@kvikkpost.no  

x 8C Kjersti Vadheim Dahm kjersti.dahm@hydro.com Vara 

 8D Henning Braathen henning.braathen@gmail.com  

x 8E Janne Berning-Johansen janne.b.johansen@metier.no  

x 8F Carmen Simonsen carmen.si@vikenfiber.no SMU 

x 8G Anna Røtnes anna.rotnes@gmail.com SMU 

x 9A Henriette Habberstad Sterud hhs@nordicarch.com Ravnekoordinator 

 9B Grethe M. Finsæther grethemf@online.no  

x 9C Line Altern Halvorsen Valbø linev@kjemi.uio.no Referent 

x 9C Hilde Andenæs hilde@andenaes.com Vara 

x 9D Astrid Aksnessæther astridaks@gmail.com Ris Vel rep. 

x 9E Fredrik Brinchmann brinchmann@me.com  

x 9F Geir Atle Knudsen geir.atle.knudsen@nordea.com  

x 9G Siv Blanca Børge-Ask sba@union.no Leder FAU 

x 10A Magnus Hellesylt mh@wiersholm.no  

x 10B Yngvar Andreas Husebye yngvar@sh-interior.no Driftsstyret 

 10C Trine Lise Sveinsson trine.lise@yahoo.no  

x 10D Christine Rein-Helliesen christine@gaiagruppen.no Nestleder 

x 10E Trine Ellefsen katel169@hotmail.com  
 

Fra skolens ledelse: Ass. rektor Morten Schou 
 

Saker til dagsorden: 

1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 
 Ingen innsigelser 
 

2. Orientering fra skolens ledelse 

o Ris skole har fått et par nye lærere og ledelsen er svært fornøyd med lærerseminaret som ble 

avholdt medio september. Skolen har ca 45 årsverk fordelt på 650 elever. 

o Nasjonale prøver har vært avholdt for 8. og 9. trinn, FAU vil få informasjon om resultatene på et 

senere tidspunkt. 

o Det er bestemt at 8. trinn skal få et to times kurs i personlig økonomi i løpet av våren 2018. 

o Skolen er påmeldt Trivselsprogrammet (www.trivselsleder.no) og har egen trivselsleder; skolen 

holder biblioteket åpent i storefri og det er bl.a. egen sjakk- og filmklubb. Ordningen viser til 

gode resultater på ungdomsskoletrinnet. 

o Fra og med 1. august 2017 ble opplæringslovens kapittel 9a, om elevenes skolemiljø, endret. 

Aktivitetsplikten er sentral i lovendringen og innebærer at «Alle ansatte på skolen plikter å følge 

med på det som skjer, for å sikre et godt og trygt psykososialt skolemiljø for alle». 

(laringsmiljosenteret.uis.no/skole/mobbing/forebygge-mobbing/aktivitetsplikten-i-praksis-

article117316-21054.html) 

o Ris skole har skaffet skole-PC til 2 av trinnene. 
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3. Valg  
a. Leder og nestleder FAU, referent, Skolemiljøutvalget (SMU) 

o Siv Blanca Børge-Ask, gjenvalgt som leder 
o Christine Rein-Helliesen, gjenvalgt som nestleder 
o Line Altern Halvorsen Valbø, gjenvalgt som referent 
o Carmen Simonsen og Anna Røtnes, valgt til SMU 

(ris.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/skolemiljoutvalget/) 

 
b. Skolens driftsstyre (ris.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/driftsstyret/) 

 Kandidatene fra FAU velges for to år av gangen og ettersom det var nye representanter i fjor 
 fortsetter: Yngvar Andreas Husebye og Jørg Peter Andersland 
 

c. Arrangementskomité for 10. klasses juleball  
 Det tradisjonelle juleballet avholdes 12. desember 2017 på «Sporten», Frognerseteren. 
 Yngvar Andreas Husebye kaller inn foreldre- og elevrepresentantene til det første møtet. 

 

4. Natteravnordningen – orientering fra FAUs natteravnskoordinator  
  Henriette Habberstad Sterud fortsetter som ravnekoordinator og informere klassenes  
  ravnekontakter om hvilke fredagskvelder Ris skole skal stille. 
  FAU har mottatt en henvendelse om behov for Dagravning, men lar dette bero inntil videre. 
  

5. Foreldreforedrag  
 FAU har god erfaring med foreldreforedrag og har pleid å få økonomisk støtte fra Ris skoles 
 venner til gjennomføringen. FAU har allerede mottatt et tilbud/tema og Fredrik Brinchmann 
 undersøker et annet. 

 

6. FAUs vurdering av innkomne saker:  
a. Skolen ønsker FAUs syn på utlevering av foresattes kontaktinformasjon til f.eks. 

forskningsprosjekter som trenger kandidater. FAUs holdning er at dette ikke skal utleveres, men 
at slike henvendelser evt. kan gå ut med ranselpost. 

b. FAU-leder mottar ofte henvendelser med tilbud om aktiviteter for innsamling til elevturer. 
Foresatte som trenger tips/innspill/tilbud oppfordres til å google «dugnad» slik at de kommer i 
direkte kontakt med mulig aktører. 

 

7. Forslag til særskilte saker for FAU kommende skoleår 
 Ingen konkrete saker ble meldt inn, men FAU vil til et av sine møter gjerne ha besøk fra den 
 nytilsatte helsesøsteren slik at vi kan får et innblikk i hvilke utfordringene våre ungdommer 
 har og hvordan hun jobber for å løse/hjelpe dem. 

 

8. Eventuelt 
 Ingen saker meldt 
 
 
 
 
 

Neste møte i FAU, torsdag 12. oktober 2017 


