
Referat fra Ris skoles FAU-møte, 6. juni 2019 

Møtt Klasse    

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

 8B Helena Kruse-Jensen krusejensen@gmail.com  

 8C Fredrik Ottesen fot@raeder.no Ravnekoordinator 

 8D Jon Sudbø jonsu@ostfoldfk.no Ravnekoordinator 

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

 8F Joachim Faraasen joachim.faraasen@gmail.com  

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

x 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 

 9C Trude Johannesen tjohannes@ous-hf.no  

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

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

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

x 9G Hildegunn Grette hilgre@circlekeurope.com  

 10A Patrick Sandahl patrick.sandahl@icloud.com  

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

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

 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 

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

Fra skolens ledelse: Undervisningsinspektør Anette Døvre  
 

Saker til dagsorden: 

1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 
Ingen innsigelser 

 
 

2. Orientering fra skolens ledelse: 

Informasjon om to ransepisoder 
Våre ungdommer har igjen vært utsatt for ran og Ris skole samarbeider med Forebyggende avdeling 
ved Majorstuen politikammer. Skolens ledelse opplever at det går tregere enn vanlig å få 
informasjon som så kan sendes ut til foresatte, men det har vært noe utskiftninger/endring av 
bemanning ved politikammeret. 
 
SaLTo (sammen lager vi et trygt Oslo) 

Samarbeidet med SaLTo-koordinator i vår bydel, Isabel Mühleisen Ojo, er veldig godt. SaLTo har 
akkurat ansatt en egen «Ruskonsulent» som vil komme til Ris skole og snakke med elevene/være 
tilgjengelig ca 2. ganger i mnd fra høsten av. For mer informasjon, se vedlegget og  
www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/prosjekter/salto-sammen-lager-vi-et-trygt-
oslo/#gref 
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Kjentmann/Los fra Persbråtens VGS 
Persbråten VGS har en kjentmann som er skolens ruskontakt. Hun/han kan bistå elever og foresatte 
med spørsmål i forbindelse med rus. De kan også sette elever i kontakt med annet hjelpeapparat og 
samarbeider tett med rådgiverne samt helsesykepleier ved skolen. Kjentmann kommer på besøkt til 
10. trinn på Ris mandag 17. juni 2019. Mer informasjon om Kjentmann vil bli lagt ut på Ris skoles 
hjemmesider etter hvert. 
  
Oppfordring til økt bevisstgjøring rundt digitale medier 
Spør gjerne ungdommene om hva de har gjort på sosiale medier i dag – i tillegg til hvordan de har 
hatt det på skolen. 

 
 
 

3. Valg 
Valg av leder av FAU for skoleåret 2019/2020 
FAU velger selv én representant som leder og én som nestleder. Til høsten vil det være syv nye 
foresatte fra 8. trinn. For å sikre kontinuitet er det godt å vite at dette FAU har en nestleder som 
ønsker gjenvalg og som kan stille som kandidat til ledervervet. Sittende nestleder Anders E. Gjærsøe tar 
på seg oppgaven som interimleder frem til neste FAU er konstituert. For hans kontaktinformasjon, se 
første side. 

 
Valg av representanter til skolens driftsstyre 
Utsettes til første FAU-møte høsten 2019 

Representantene per i dag er: 

 Christine Rein-Helliesen (valgt mai 2018) og for to år    – ikke på valg 

 Jørg Peter Andersland, for 2017 og 2018     – på valg 

 1. vararepresentant Siv Blanca Børge-Ask (FAU-leder), for 2017 og 2018  – på valg  
(1. vararepresentant er normalt FAU-leder) 

 2. vararepresentant Kjersti Aksnes Gjesdahl, for 2018 og 2019   – ikke på valg 

 3. vararepresentant Eva Tveit, for 2018 og 2019     – ikke på valg 

 
 
 
4. Eventuelt 

Ingen saker meldt. 
 

 
 
 

Dette var skoleårets siste FAU-møte. 
En stor takk til alle som har bidratt til at dette har vært et aktivt og godt FAU  

til beste for våre unge, håpefulle. 
 

Med ønske om en flott sommer når den tid kommer! 


