
Referat fra Ris skoles FAU-møte, 7. desember 2017 

Møtt Klasse    
 8A Amanda Roberts amanda@pearlconsulting.no  
 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  
 8F Carmen Simonsen carmen.si@vikenfiber.no SMU 

X 8G Anna Røtnes anna.rotnes@gmail.com SMU 
 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 10C Trine Lise Sveinsson trine.lise@yahoo.no  
 10D Christine Rein-Helliesen christine@gaiagruppen.no Nestleder 
x 10D Ask Brantenberg Cold Kr-ask@online.no Vara 
 10E Trine Ellefsen katel169@hotmail.com  

 
Fra skolens ledelse: Undervisningsinspektør Hanne Sine Landmark Øren og Ass. rektor Morten Schou 
 
Saker til dagsorden: 

1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 
Ingen innsigelser 
 
 

2. Orientering fra skolens ledelse og innmeldte oppfølgingsspørsmål: 

a. Resultat nasjonale prøver 
Ris har gode resultater og løfter seg både innen Matematikk, Lesing og Engelsk. I det videre 
vil skole fortsette med å følge opp den enkelte elev og det er lovet ekstra ressurser i 
Matematikk og Norsk for 9. trinn. Det vil også bli gitt ekstra utfordringer til de 
høytpresterende elevene via talentsatsning. 10 trinn får bl.a. tilbud om videregående 
undervisning in Matematikk og Engelsk. 

 
b. Klassevise foreldremøter 8. og 9. trinn – rusforebyggende arbeid 

Undervisningsinspektøren fortalte om “Utsett”, et opplegg i regi av Vestre Aker bydel som 
bygger vider på funn etter «Ung data»-undersøkelsen. Mer informasjon er tilgjengelig under 
www.forebygging.no/Velkommen-til-forebyggingno/. 
«Utsett» er tilrettelagt for ungdom og deres foresatte i samhandling med skolen. 
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c. Elevundersøkelsen 2017       
Svarprosenten er 94% . Sammenliknet med tidligere undersøkelser, er det en positiv trend 
på de fleste indikatorene. Hovedtema i undersøkelsen er Trivsel, Mestring, Motivasjon, 
Mobbing.  Lærerne får resultatene fra sin klasse til gjennomgang slik at de kan gjøre sine 
vurderinger og analyser, men anonymiteten er strengt ivaretatt. 

 
 
  Oppfølgingsspørsmål: 
 

o Orientering om felles FAU initiativ vedr fordelingsmodell i Osloskolen. 
Oppropet fra FAU-ledere er sendt, se vedlegg. Mer informasjon vil bli lagt ut på den 
nyopprettede FB-siden, se «Til alle foresatte ved Ris skole» under.  
 

o Får rektor mange henvendelser fra foreldre i forhold til læringssituasjonen?  
Ingen saker er meldt inn 
 

o Miljø for læring – hva gjøres for å minimere ulikheten med hensyn til lærere og 
karakterfastsetting? Er det vanskelig å få gode karakterer på Ris?  
For å gjøre dette så rettferdig som mulig, blir mange prøver anonymisert og faglærere retter 
for hverandre.  
 

o Foreldremøter – hvordan ønsker vi at de skal avholdes? 
Fagerborg ungdomsskole forteller om gode erfaringer etter at de startet med møter som var 
mer diskusjonsmøter enn informasjonsmøter. Tema diskuteres i smågrupper – skolen setter 
opp spørsmål til diskusjon i forkant og de foresatt blir delt opp i grupper på forhånd. 
FAU stiller seg positive til at Ris tester ut denne ordningen rundt de planlagte møtene om 
rusforebyggende arbeid, se «Utsett» under sak 2. 
 

 
3. Foresatteforedrag, 15. januar 2018 

 
Kari Løvendahl Mogstad – «Kroppsklemma» kommer til skolen og vil kunne ha et opplegg for de 
foresatte samt 9. trinn. Invitasjon må gå ut så fort som mulig og før nyttår. 
FAUs representant med ansvar for videre oppfølging/arrangement: Astrid Aksnessæther 
 
Foredraget «Skjult mobbing» vil vi gjerne ha høsten 2018.  
FAUs representant med ansvar for videre oppfølging/arrangement: Fredrik Brinchmann 

 
 
4. Info fra juleballkomiteen – status 
 Alt i rute. 
 
 
5. Eventuelt  
 FB side for Ris skole er etablert, se eget mail vedlagt. 
 

 

Neste møte i FAU, torsdag 11. januar 2018  
- og videre første torsdag i mnd. 



Til alle foresatte ved Ris skole 

 
Ris Skoles FAU representerer alle foresatte og ikke bare de som er valgt som representanter for sin klasse. Vi 
leter derfor etter forskjellige modeller for å få delt informasjon vi mener kan ha allmenn interesse uten å 
fylle opp inboxene deres med mengder av mail. Som et ledd i dette har vi opprettet en Facebook-gruppe 
som vi håper alle vil ta del i. 
 
Gruppen har fått navnet «Foreldre ved Ris Skole 2017/2018» og vi oppfordrer alle til å melde seg inn i denne. 
For at dette skal være den kanalen vi som foresatte søker, er det viktig at fleste mulig melder seg inn og 
gjerne også bruker den aktivt til å dele relevant informasjon eller artikler. Eksempler på dette kan være: 
 
·        Skolepolitiske saker 
 
·        Informasjon om temakvelder, foreldreforedrag mm 
 
·        Aktuelle artikler om SoMe (apper, plattformer, nettsteder mm) som man av forskjellige årsaker bør 
være obs på 
 
·        Aktuelle artikler/kronikker oa som omhandler temaer vi som foresatte kan ha nytte av å lese 
 
·        Saker som omhandler nærmiljøet i den grad at det har direkte betydning for elevene på Ris Skole 
 
·        Rektor/skolens ledelse vil også kunne legge ut informasjon her. 
 
  
 
Saker som kun er av interesse for én enkelt klasse, eller et begrenset nabolag bør unnlates å legges ut her. 
 
  
Mvh 
FAU Ris Skole 
 
 

 


