
Referat fra Ris skoles FAU-møte, 12. oktober 2017 

Møtt Klasse    

 8A Amanda Roberts amanda@pearlconsulting.no  

x 8A Malin Høgset malin.hogset@me.com Vara 

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

x 8C Ole Madland ole@kvikkpost.no  

x 8D Henning Braathen henning.braathen@gmail.com  

 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 

x 9B Grethe M. Finsæther grethemf@online.no  

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

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

x 9E Fredrik Brinchmann brinchmann@me.com  

 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  

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

x 10B Camilla Lein Damsleth cdamsleth@gmail.com vara 

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

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

x 10D Ask Brantenberg Cold kr-ask@online.no vara 

x 10E Trine Ellefsen katel169@hotmail.com  
 

Fra skolens ledelse: Rektor Monica Dellemyr 
 

 

Saker til dagsorden: 

1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 
Ingen innsigelser 
 
 

2. Orientering fra skolens ledelse 

a. Eksamens- og standpunktkarakterer ved Ris 

Driftsstyret (og nå FAU) har fått en gjennomgang av resultatene for skoleåret 2016/2017. Tabellen 

har et særlig fokus på resultatene fra nasjonale og kommunale prøver (skriftlig og muntlig) i engelsk, 

matematikk og norsk. Resultatene er delt inn i eksamenskarakter, standpunktkarakter og har 

sammenliknbare resultater for alle ungdomskoler i Oslo og ungdomsskoler nasjonalt. Tabellen har 

også tilsvarende tall fra foregående skoleår. Ris skoles resultater er jevnt over svært gode. 

Fagseksjonene/lærerne har satt seg karaktermål for fagene som skal være realistiske, men også 

ambisiøse. 
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b. Hva er skolens prosedyre for å orientere andre berørte enn de direkte involverte ved 

særskilte hendelser? 

Det er bydelen som godkjenner skolenes rutiner og prosedyrer. I Ris skolens HMS-prosedyre er det 

bl.a. en beredskapsplan for informasjonsrutiner. Til hvem, hva slags og på hvilken måte informasjon 

blir gitt, avveies av beredskapsgruppen. Skolen understreker at alle saker blir fulgt opp og at ingen 

saker bevisst «legges lokk på»; men at hensynet til personvernet noen ganger vil innebærer at 

informasjon kun kan gis til de som er direkte berørt. Skolen vil jobbe for at elevene forstår at skolen 

tar slike saker på dypeste alvor og at det jobbes videre med de berørte på forskjellig plan, selv om 

det ikke alltid informeres om i plenum. For øvrig vises det til: 

www.ris.osloskolen.no/om-skolen/trygt-elevmiljo/nullmobbing/ 

 
 

3. Helsesøster  
Helsesøster Nina S. Jensen har akkurat tiltrådt i 60% stilling ved skolen. Hun er utdannet sykepleier 
med tilleggsutdannelse innen forebyggende arbeid. Det er akutt helsesøstermangel i Oslo og noen 
skoler i vår bydel mangler helt eller har kun en 25% stilling. Ramme- og normtall for Oslo og 
skolehelsetjenesten settes av bydelen og det skal være satt av mer i budsjettet for de neste årene, 
øremerket skolehelsetjenester.  
Helsesøster og sosiallærer snakker med alle på 8 trinn, men utover dét er det etter behov, det vil si 
at eleven tar kontakt selv. Det er mange oppgaver som skal løses og det blir for lite tid til 
forbyggende arbeid og intervenerende tiltak. Dagens ungdom strever med prestasjonsangst i forhold 
til kropp, karakterer mm og Jensen deler FAUs bekymring for at vi ikke greier å holde tritt med 
samfunnets utfordringer og økende problemer med psykisk helse. Vestre Aker bydel har ikke egen 
psykolog for ungdomskolene, men det er flere instanser hvor det er mulig å søke hjelp: 

o Helsestasjon for ungdom (HFU):  
www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/helsehjelp/helsestasjon/helsestasjon-for-ungdom-
hfu/vestre-aker-helsestasjon-for-ungdom-hfu/ 

o Familevernkontoret: www.bufdir.no/Familie/Kontor/homansbyen/ 
o «Robust» i regi av Kirkens bymisjon: https://kirkensbymisjon.no/tiltak/robust/ 

 
 

4. Foreldreforedrag  
Helsesøster deltok videre i diskusjonen om egnede tema for foreldreforedrag. Det er ønskelig at 
foredraget samtidig inkluderer et opplegg for ungdommene våre.  
Foreslåtte tema/foredrag:  

o «Skjult mobbing» av Tove Flack følges opp videre av Fredrik Brinchmann 
o «Kroppsklemma» av Kari Løvendahl Mogstad følges opp videre av Astrid Aksnessæther 

 
Andre tema som ble diskuter: Grensesetting (for ungdommen selv), «Bry Deg – si nei til narkotika», 
Livsmestring som f.eks. hvordan takle stress, krav, prestasjoner, Nettvett og Sosiale medier og 
hvordan vi snakker til hverandre. 
FAU ønsker å finne en i utvalget som blir ansvarlig for å følge opp/arrangere dette. 
 
 

5. Forslag til særskilte saker for FAU kommende skoleår 
Ingen konkret saker ble meldt inn 

 

6. Eventuelt 
Ingen saker meldt 

Neste møte i FAU, torsdag 2. november 2017 
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