
Referat fra Ris skoles FAU-møte, 11. januar 2018 

Møtt Klasse    
x 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  
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 
x 9B Grethe M. Finsæther grethemf@online.no  
x 9C Line Altern Halvorsen Valbø linev@kjemi.uio.no Referent 
 9D Astrid Aksnessæther astridaks@gmail.com Ris Vel rep. 
x 9D Kjersti Aksnes Gjesdahl Kjersti.gjesdahl@pwc.com Vara 
 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 
 10A Magnus Hellesylt mh@wiersholm.no  
 10B Yngvar Andreas Husebye yngvar@sh-interior.no Driftsstyret 
x 10B Kristin Veierød kv@hjort.no Vara 
x 10C Trine Lise Sveinsson trine.lise@yahoo.no  
x 10D Christine Rein-Helliesen christine@gaiagruppen.no Nestleder 
 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 og innmeldt spørsmål: 

 
• Halvårvurdering fra høsten 2017 blir gjort tilgjengelig i «It’s learning» 16. januar 2018. 

For pålogging, se: ris.osloskolen.no/for-elever-og-
foresatte/foresattepalogging/veiledning-til-palogging-til-portalen-its/ 
 

• 10. trinn som tar faget «Innsats for andre» denne våren, har et flott prosjekt der de 
tilbyr leksehjelp til elever i alle fag med unntak av spansk. Elevene oppfordres til å 
følge med på oppslag på skolen om dag, sted og tidspunkt. 
 

• Helsesøster ved Ris  
Bydelen har nå fattet vedtak om at Ris skole ikke får økning i sin stillingsbrøk, selv om 
normtallet (550 elever) for 100% stilling er oppfylt med 555 elever. Utvalgte 
representanter fra Ris skoles FAU vil nå skrive til bydelen og stille spørsmål ved 
bydelens prioriteringer samt argumentere for en større stillingsbrøk. 
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• Driftsstyret har møte i uke 3 og vil blant annet se nærmere på hva resultatet av 
ressursfordelingen i kommunen vil få for skoledriften. Etter hva FAU er kjent med, er 
det ikke fattet vedtak i saken i Bystyret, men det er forventet at dette kommer i 
slutten av januar. 
Neste justering av skolen budsjett/tildeling kommer i oktober 2018, d.et vil si når 
høstens nye 8. trinn er på plass. 
 

• Skolens deltakelse i 17. mai-toget; svarfrist/påmelding er 22. februar 2018. 
FAU synes det vanskelig å mene noe om dette på et prinsipielt grunnlag.  
Tradisjonen ligger nok litt nede fordi skolen har vært under rehabilitering, men det 
er viktig at det historiske perspektivet for 17. mai-feiringen og -toget løftes frem på 
nytt. 
FAU diskuterte hva som kan gjøres for å øke interessen blant elevene og tror at det 
er viktig at skolen, kontaktlærerne, elever og foresatte må fremsnakk det å delta i 
toget, om stolthet over vår historie og tradisjon, men at elevene må ha et ønske om 
å delta. Det kan vurderes om klassene vil arrangere en felles 17. mai-frokost etter 
bekransningen på skolen – med påfølgende tog i byen. Flere elever har sagt at de 
kunne tenke seg å gå i toget hvis flere gjorde det. Det bør bli oppfattet som en 
«ære» å få gå i flaggborgen! Vil interessen øke hvis man lar elevrådet gå først? FAU 
oppfordrer elevrådet og skolen til å starte nå med å lufte ideer og sondre interessen 
blant eleven - gjerne sammen med kontaktlærerne. 
 
 

3. Foresattforedrag 15. januar k. 19, Kroppsklemma/Sykt perfekt, på helsa løs 
ved Kari Løvendahl Mogstad  

 Alt er i rute med forberedelsene, helsesøster og ass. rektor møter også. Oppfølgingsdagen 
 blir denne gangen kun for 9. trinn. Arrangementet får økonomisk støtte av Ris skole venner. 
  Les mer om foredraget her: ris.osloskolen.no/nyhetsarkiv/sykt-perfekt-pa-helsa-los/  

 
 

4. Juleballet 2017 
Meget vellykket og godt gjennomført, så stor takk til elevrådet og ballkomité. 
Hva gjøres nå med sikte på neste ball? Alle relevante dokumenter legges tilgjengelig i drop-
box for neste års komité, med evaluering og innspill. «Sporten» er allerede booket for 11. 
des. 2018, men reservasjonen er ikke bekreftet. 
 
 

5. Eventuelt  
• Det er fortsatt behov for kjøreregler rundt hvem man inviterer til bursdagsselskap og 

FAU henstiller de foresatte om å følge med mht dette og understreke viktigheten av 
å være inkluderende i denne ungdomstiden som er spesielt sårbar 

• For å bidra til gode søvnvaner bør skolens innleveringsfrister ikke være for sent: FAU 
vil be skolen om ta hensyn til dette og be om at fristen for skolearbeid ikke er senere 
enn kl. 22:00. 
 

Neste møte i FAU, torsdag 1. februar 2018 


