
Referat fra Ris skoles FAU-møte, 7. mars 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 

x 8C Ella Utigard eu@brand-aid.no Vara 

x 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 

 9A Amanda Roberts amanda@pearlconsulting.no  

x 9A Malin Høgset malin.hogset@me.com Vara 

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

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

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

x 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  

x 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  

x 10E Fredrik Brinchmann brinchmann@me.com  

 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: Ass. rektor Morten Schou  
 

Saker til dagsorden: 

1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 
 Ingen innsigelser 

 
 

2. Elevundersøkelsen 2018: 

Elevundersøkelsen avholdes for alle skoler for 5-10 trinn. Svarprosenten i år var 93%. 

Sammenliknet med andre Osloskoler og tidligere undersøkelser, er det en positiv trend på 

de fleste indikatorene. Hovedtema i undersøkelsen er Trivsel, Mestring, Motivasjon, 

Mobbing, Felles regler, Trygt miljø. Tilbakemelding fra elevene tyder på at begreper som 

«vurdering for læring» og «støtte fra lærer» blir ulikt oppfattet og det er sannsynligvis mye å 

hente på å klargjøre terminologien. Lærerne får resultatene til gjennomgang slik at de kan 

gjøre sine vurderinger og analyser, men anonymiteten er strengt ivaretatt. 
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3. Orientering fra skolens ledelse 

o Sommerskolen 2019: påmelding i perioden 13.-19. mars. Oppslutningen er økende også 
blant ungdomsskoleelever og det tilbys mange spennende kurs, se forøvrig vedlegg 1. 

o Foreldreundersøkelsen 2019 sendes ut i disse dager. Undersøkelsen handler først og 

fremst om din oppfattelse av ditt barns trygghet og trivsel; det vil si skolemiljøet. Andre 

temaer som støtter opp under trygghet og trivsel, er støtte fra lærer, motivasjon og 

samarbeidet mellom skolen og hjemmet. Det er viktig at dere foresatte tar dere tid til å 

svare på undersøkelsen da den ellers vil bli vektet lavt hvis svarprosenten er lav. 

o I forkant av valg av videregående skole til høsten, har alle i 10. trinn fått mulighet til å 

snakke med rådgiver ved skole i 30-45 min. 

o Referat fra Driftsstyret ved Christine Rein-Helliesen: Resultat for 2018 og budsjett for 

2019 er godkjent. Skolens ledelse har en stam og god økonomistyring. Det er fortsatt 

fokus på å jobbe med ressursfordelingsmodellen inn mot valget til høsten. Psykososial 

helse er også er fokusområde ved Ris og det er et ønske, både fra skolen og Elevrådet, at 

også foresatt bidrar til bedre klassemiljø, flere fellesarrangementer som kan virke 

samlende på klassen og bedre klassemiljøet og med dét virke positiv på læringsmiljøet. 

Det ble diskutert om det skal setter i gang en holdningskampanje der språkbruk blant 

ungdomsskoleelevene er ett sentralt tema. 

o Skolestreik for klima 22. mars: skolen vil sende ut mer/nærmere om hvordan dette vil bli 

håndtert fra skolen side. 

 

 
4. Eventuelt: 

o Foreløpig 17. mai program ved Ris: Flaggheising kl 08:00, bekransing av bauta som er 
reist til minne om de falne under 2. verdenskrig og taler for dagen. Dette arrangementet 
har en lange tradisjoner og er verdig, flott og stemningsfullt. 

o FAU har innhentet tillatelse til å distribuere referat fra et foreldremøte på 9. trinn som 

ble holdt i etterkant av en fest som utartet seg og der våre ungdommer er blitt truet i 

etterkant, se vedlegg 2. 

 
 

  
 
 
  

 

Neste møte i FAU, torsdag 4. april 2019 


