
Referat fra Ris skoles FAU-møte, 7. mai 2019 

Møtt Klasse    

x 8A Christian Myhre- Nielsen cmniels@yahoo.com  

x 8B Helena Kruse-Jensen krusejensen@gmail.com  

x 8C Fredrik Ottesen fot@raeder.no Ravnekoordinator 

x 8D Jon Sudbø jonsu@ostfoldfk.no Ravnekoordinator 

 8E Kjersti A. Gjesdahl kjersti.gjesdahl@pwc.com  

x 8E Hilde H. Kallevig hilde.kallevig@hydro.com Vara 

 8F Joachim Faraasen joachim.faraasen@gmail.com  

 8G Anders E. Gjersøe anders.gjersoe@mac.com Nestleder 

x 8G Solveig B. Bye solveigbredesenbye@yahoo.no Vara 

 9A Amanda Roberts amanda@pearlconsulting.no  

x 9B Eva Tveit eva.tveit1@gmail.com SMU 

 9B Christine Rein-Helliesen christine@gaiagruppen.no Vara 9B, Driftsstyret 

x 9C Trude Johannesen tjohannes@ous-hf.no  

 9D Ole Jakob Wold ole.jakob.wold@gmail.com  

x 9E Janne Berning-Johansen janne.b.johansen@metier.no  

 9F Beate Hamre Deck beate.hamre.deck@gmail.com  

 9G Hildegunn Grette hilgre@circlekeurope.com  

x 10A Patrick Sandahl patrick.sandahl@icloud.com  

x 10B Leif John Korshavn leif.john@korshavn.net  

x 10C Line Altern Halvorsen Valbø linev@kjemi.uio.no Referent 

x 10D Ole Jacobsen olej.jacobsen@gmail.com  

 10E Fredrik Brinchmann brinchmann@me.com  

x 10F Geir Atle Knudsen geir.atle.knudsen@nordea.com Ris skoles venner, SMU 

x 10G Siv Blanca Børge-Ask sba@union.no Leder FAU 

Fra skolens ledelse: Rektor Monica Dellemyr  
 

Saker til dagsorden: 

1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 
Ingen innsigelser 

 
2. Orientering fra skolens ledelse: 

Foreldreundersøkelsen   
Svarene fra Foreldreundersøkelsen ble lagt frem og det er et stabilt og godt resultat sammenliknet 
med fjorårets undersøkelse. Antall svar: 46%. Skolen ser at det er godt samsvar mellom det dere 
foresatte svarer og det ungdommene svarer i sin egen «Elevundersøkelsen». Undersøkelsen vil 
etterhvert bli er tilgjengelig fra skolens nettsted: https://ris.osloskolen.no/  

 
Kandidat til “Årets innsats” 
Flere gode kandidater ble diskutert og FAU-leder tar foretrukket kandidat videre med skolens 
ledelse. Prisen deles ut på «Ris skoles dag», 4. juni 2019 – hold av dato allerede nå. 

 
Helsesøster/helsesykepleierstillingen 
Tiden er moden for å søke om ytterligere utvidelse av stillingen til Ris skoles helsesykepleier. FAU vil 
henvende seg til skolehelsetjenesten i bydelen og be om at det bevilges midler til en 100% stilling 
(Ref. FAU sak 3, 11. oktober 2018). 
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Trafikksikkerhet bussholdeplassen på Ring 3, «Risalleen» 
Det har være flere hendelser med syklister og elever som benytter holdeplassen. Holdeplassens 
plassering gjør trafikkbildet uoversiktlig. Skolen er i dialog med Statens vegvesen for å gjøre noe med 
situasjonen, men ber FAU følge opp og gjøre avsjekk før neste skoleår. 

 
10. trinns avslutning 20. juni 2019 
Vitnemålsutdelingen blir på ettermiddagen i Ris kirke slik at hele trinnet kan være samlet til én 
seremoni. Klassevise arrangementer i etterkant. 

 
Fagseminar for skolens lærere 
Skolens personal reiser på et 3 dagers seminar om «fagfornyelse» i forbindelse med valgdagen       
9. september 2019. Alternativt opplegg for elevene tirsdag og onsdag. 

 
 

3. Eventuelt 
Status natteravnsordningen 
Det meldes om godt oppmøte fra Ris skoles foresatte på oppsatte fredagskvelder og det har vært lite 
bråk i bydelen på de siste ravnvaktene. 

 
Koordinering/erfaringsdeling av klasseturer 
Mange klasser har vært på tur og har sikkert mange gode råd og tips som kan deles med de som 
planlegger turer. Hilde Kallevig, hilde.kallevig@hydro.com, samler gjerne inn innspill og deler videre. 

 
 

 
Neste møte i FAU, torsdag 6. juni 2019 
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