
Referat fra Ris skoles FAU-møte, 2. november 2017 

Møtt Klasse    
x 8A Amanda Roberts amanda@pearlconsulting.no  
x 8B Eva Tveit eva.tveit1@gmail.com  
x 8C Ole Madland ole@kvikkpost.no  
 8D Henning Braathen henning.braathen@gmail.com  
x 8E Janne Berning-Johansen janne.b.johansen@metier.no  
 8F Carmen Simonsen carmen.si@vikenfiber.no SMU 
 8G Anna Røtnes anna.rotnes@gmail.com SMU 
x 8G Jan Petter Berntsen janpebe@gmail.com Vara 
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 9D Astrid Aksnessæther astridaks@gmail.com Ris Vel rep. 
 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 
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, innmeldte oppfølgingsspørsmål: 
Hovedpunkter i skolens beredskapsplan  
Inspeksjonsrutinene er fordelt på soner/poster, alle besøkende skriver seg inn i protokollen i 
resepsjonen og skal bære synlig gjesteskilt. Besøk fra elever ved andre skoler følges opp med 
henvendelse til skolen de kommer fra.  
Elever og ansatte trenes i det interne varslingssystemet via skolens beskjedsentral og generell 
beredskap. I spesielle tilfeller vil skolen benytte varsling via SMS, men i hovedsak legges informasjon 
til foresatte på skolens hjemmeside. 
 

Fordeling av driftsmidler til Osloskolene 
Omfordelingsmodellen i kommunen gjør at Ris skole også i år fikk mindre til drift. Rektor og leder for 
Ris skoles driftsstyret har sendt sitt høringssvar til modellen i mars 2017 uten å få gehør. 
Budsjettrammen gis etter gitte kriterier som basisbeløp, elevsats, type skole (barne- og /eller 

mailto:ole@kvikkpost.no
mailto:grethemf@online.no
mailto:geir.atle.knudsen@nordea.com


ungdomsskole), sosiodemografiske faktorer og antall elever. Utslagsgivende for Ris er blant annet 
høyt utdannede lærere og ulike satser for språkopplæring av minoriteter. 
Muligheten for å påvirke neste års budsjett går ut i november måned. Fire medlemmer av FAU og 
leder av driftsstyret vil derfor kontakte de andre skolene i vår skolegruppe for å se om vi sammen 
kan skrive et tilsvar eller på annen måte påvirke beslutningstagerne. 
 
 
Helsesøster-situasjonen 
Det er foreløpig ingen nye informasjon om stillingsprosent for helsesøster ved Ris. 

 
 

3. Valg av to varamedlemmer til driftsstyret  
• Janne Berning-Johansen, velges for to år, 2018 og 2019 
• Ole Madland, velges for to år, 2018 og 2019 

 
 

4. Foreldreforedrag  
FAU ønsker å invitere Kari Løvendahl Mogstads til foredrag om «Kroppsklemma» og håper at 
ungdom- og foresattforedraget kan komme i stand i februar 2018. 
Astrid Aksnessæther har tatt på seg ansvaret for å følge opp dette med skolens ledelse. 
 
 

5. Status juleballet 2017 
 Alt er i rute for juleballet for 10.trinn (tirsdag 12. desember, «Sporten» på Frognerseteren).  
 Foresatt fra 9. trinn har ansvar for vaktholdet under arrangementet og det er behov for to foresatte 
 fra hver klasse. Mer informasjon kommer. 
 
 

6. Eventuelt 
• Christine Rein-Helliesen følger opp forslag om å opprette en egen Facebook-gruppe eller et 

Foresattenettverk der man kan poste aktuelle artikler eller gi annen generell informasjon. 
Hun vil også se på muligheten for lagring av FAU-materiale, f. eks. juleballinformasjon, på 
Drop-box eller på annen egnet måte. 

 
• 4 gutter fra 9. trinn ved Ris skole ble utsatt for og vitne til knivran på Vinderen, fredag kveld 

13. oktober. Ranerne var 8-10 gutter i 16-årsalderen som kom seg unna ved å ta T-banen i 
retning sentrum. Politiet gir våre ungdommer skryt for hvordan de håndterte situasjonen og 
foresatte melder at ungdommene er blitt fulgt opp på en god måte av Majorstuen 
politikammer. 
 

• FAU her fått tilsendt invitasjon til «Dialogkonferanse for foreldre», se vedlegget. 
Arrangementet ligger også ute på Oslo kommune og bydelenes sider med link til påmelding. 

 
 
 
 
 

Neste møte i FAU, torsdag 7. desember 2017 


