
 

 

Referat FAU-møte Ris Skole 26.9 2019 

Fremmøtte: 

 
 
Monica Dellemyr, rektor 
Anders Erling Gjersøe, konstituert leder 
Irene Brinch Sand, 8A 
Rolf Benjamin Johansen, 8B 
Elisabeth P Ueland, 8C 
Anette Grevstad Myrhaug, 8E 
Christine Kongsli Staubo, 8F/ 9C 
Patrick L. Jaika, 8G 
Christian Myhre-Nielsen, 9A 
Joachim Faraasen, 9F 
Henning Arstal Johansen, 9G 
Amanda Roberts, 10A 
Hedda Brodtkorb, 10B 
Kathrine Egeland, 10C 
Carmen Simonsen, 10F 
Peter Andersland, 10G 

 
 

1. Dagsorden ble godkjent. Møteleder og referent var Anders Erling Gjersøe 
 

2. Rektor Monica Dellemyr tok ordet og orienterte FAU om en rekke punkter. 
 

-Skoleåret har begynt godt, og de nye elevene på 8. trinn har funnet seg til rette. Elevene har 
arbeidet godt fram til høstferien. 
Utviklingssamtaler med elevene fullføres i løpet av oktober. Det er spesielt fokus her på 
hvordan elevene har det, og selv oppfatter sin situasjon 
Bydelen og Salto hadde et møte for foreldrene, og det var godt oppmøte. Tyder på engasjerte 
foreldre. 

 
-Talentsatsing i matematikk. I 8. og 9. trinn er det hver to grupper som er med på denne 
talentsatsingen i regi av Osloskolen. Det er et eget tilbud til disse på mandag etter skoletid. 

 
- Skolens ansatte har vært på seminar denne høsten og blant annet jobbet med overordnet 
del – en del av de nye nasjonale læreplanene. Denne delen er godt mottatt blant lærerne. De 
har i tillegg deltatt på de høringene som har vært gjennom de siste to årene for læreplaner 
for fag. Nye læreplaner for fagene vil foreligge i november.    
Det er i inneværende skoleår ikke foretatt utskiftinger av bøker selv om mye er slitt. Det 
avventes nye læreplaner og det vil bli tatt stilling til om det vil være lærebøker eller digitale 
ressurser – dette er ikke avgjort.  
Stikkordene for den nye læreplanen er relevans, dybdelæring og sammenheng. Den 
implementeres gradvis, 8 og 9 trinn fra høsten 2020. 10 trinn fra høsten 2021. 

 
 

En lenke til læreplanen er her: 
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/ 



 

 

- Ris Skole er et “Miljøfyrtårn”, og i den aneldning skal det være en satsing. Skolen skal ha 
en miljø dag for elevene med aktiviteter rundt dette. 

 
-Branntilløp i 9. klasse korridoren. Skolen sendte i forrige uke ut et brev til foreldren om, et 
par hendelser. Det var ikke veldig dramatisk, brannalarmen bleikke utløst, men “Vi kan ikke 
ha det sånn”. 9-trinn er et år da elevene gjerne viser seg litt. De er varme I trøya, men det er 
ikke et viktig avgangsår heller, så da er det gjerne i 9. at de finner på endel tull. I alle fall blir 
foreldrene bedt om å ta opp dette med sine barn, da slik adferd er uakseptabel og vi må få 
slutt på dette før det utarter. 

 
- Rektor Monica Dellemyr slutter i sin stilling på Ris skole. Datoen for siste arbeidsdag er 
31.10.19. Stilling som ny rektor har vært utlyst, og de har fire aktuelle søkere. Driftsstyret 
og fagforeningen er i tillegg til utdanningsetaten involvert i ansettelsesprosessen. Det håpes 
på at ny rektor kan tiltre fra 
1. januar 2020. 
Ledelsesgruppen består idag av fire personer inkludert rektor, og de tre gjenværende vil fylle 
funksjonene som rektor har hatt etter Monicas avgang. 

 
-Driftstyret behandlet på onsdag et utskast til “Endring av ungdomsskoletilhørighet for 
Slemdal skole”, hvor det er lagt opp til at det skal være Slemdal-elevenes adresse som 
avgjør om de blir sendt til Ris eller Mitstuen ungdomskole. 
Det har tidligere år vært en prosess preget av mye usikkerhet og byråkrati og sene 
beslutninger. Ris skole er glad for at det er fastsatt klare grenser og at de blir raskere og 
enklere å ordne fordelingen av barn fra Slemdal mellom Midtstuen og Ris. 
Driftsstyret gir sin tilslutning til forslaget i høringen, med begrunnelse at dette gir større 
forutsigbarhet. Merk at det er fortsatt mulig å søke skolebytte – slik ordningen er nå.  

 
 

3. Valg. 
 

Valg av FAU-styre: Rolf Benjamin Johansen, 8B, nestleder 
Elisabeth Ueland, 8C,sekretær. 
Det lykkedes ikke FAU å finne noen til å stille som leder på dette 
møtet. 

 
Valg av representant til Driftstyret: Joachim Faraasen, 9F 
Valg av 2. vara til Driftstyret: Christian Myhre-Nielsen, 9A 

 
 

Valg av medlemmer til SkoleMiljøUtvalget: Carmen Simonsen 10F og Christine Staubo 8F. 

Valg av Juleball komitè: leder Hedda Brodtkorb. Alle 10-trinn FAUer medlem av komiteen 

Valg av Natteravnkoordinatorer: Henning Arstal Johansen 8G og Amanda Roberts 10A. 

 
4. Foreldreforedrag: Det kom inn flere forslag 

 
Trygg av Natur, Joachim Faraasen har snakket med Andreas Arnø om et evt. foredrag i 
novemmer 

 
Videre kom det inn flere forslag til om å invitere inn foredragsholdere som folk hadde hørt. 



 

 

De aktuelle foreldrene skal sende FAU mail på dette. 

Mobbeforedrag fra Vinderen, en Kristin Oudmeyer, UNICEF 

SALTO Benitez, hadde ifjor et veldig godt og engasjerende foredrag. Kanskje gjenta dette. 
 
 

5. Opplyse foreldrene om SALTO som en ressurs 
 

6. Skrive et brev til FAU-rep og forklare hvorfor vi ikke lykkes å finne en ny leder. 
Det var endel fravær pga. jobb og sykdom på dette møtet, og ettersom møtet måtte bli flyttet 
fra 19. september til 26, september er nok dette en medvirkende årsak til at endel ikke hadde 
anledning til å stille. 
I alle fall trenger vi å finne en leder på møtet 10. oktober. For å få en kontinuitet i FAU er 
det ønskelig at styret sitter i 2 år, og dag vil man ønske seg en representat fra 9. eller 8. trinn 
som leder. Videre er det en fordel om representanten har erfaring fra FAU, men intet krav. 

 
7. Diskusjon om ny dag for FAU-møter. 

Vanligvis har vi hatt første torsdag i måneden som fast FAU-møtedag. Det var spørsmål om 
det var noen særskilt grunn for dette. Onsdag vil komme i konflikt med møtene for 
Driftsstyret, men ellers er FAU åpen for at man vurderer å endre dag. 

 
 

Neste møte blir satt til torsdag 10. oktober kl 18:00.  


