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Referat  
1. Referatet godkjent med kommentarer. Oppdatert referat etter kommentarer sendes ut sammen 

med dette. Presiseringer i referatet:  
 Det er ikke tatt beslutning om at det ikke skal kjøpes inn nye lærebøker, men at innkjøp av 

nye bøker vurderes nøye.  
 Til høringen om skoletilhørighet: Det står ikke nevnt i høringen, men rektor presiserer at 

man fortsatt kan søke om skole utenom skoletilhørighet.  
 Rektors sluttdato er 5.november 2019 

 
2. Valg av FAU-ledere  

 FAU-leder: Rolf Benjamin Johansen (8B) 
 Nestleder: Christine Staubo (8F) 

Ny nestleder ble valgt etter at tidligere valgte nestleder påtok seg rollen som FAU-leder.  
 
3. Møtedatoer framover 

 Møtene fremover blir første tirsdag, annen hver måned.  
 Det er viktig at flest mulig deltar på de FAU-møtene som er. Sjeldnere møtehyppighet er 

valgt for å gi FAU-representantene større mulighet til å prioritere de møtene som er.  
 Avklaringer i månedene imellom gjøres på epost. Sjeldnere møter forutsetter at deltakerne 

responderer raskt på avklaringer på epost.  
 FAU-representantene oppfordres til å sende vara dersom de ikke kan møte. 
 Skolens hjemmeside oppdateres med nye møtedatoer.  
 Neste møte blir tirsdag 3.desember kl 1800.  

 
4. Foreldreforedrag: Trygg av natur, 7.november kl 1900 
Foredraget som er valgt, handler om hvordan Trygg av natur https://www.tryggavnatur.no/ jobber med 
barn og ungdom som trenger å styrke evnen til samspill med andre og det å mestre stress og press i 
hverdagen. Andreas Arnø, Jørgen Moland og Simen Skogli har utviklet et (nær-)naturskolekonsept for 
stressmestring og samspillstrening.  
Praktisk:  

 Joachim Faraasen er kontaktperson fra FAU 
 FAU har fått midler fra Ris skoles venner.  
 Gymsalen er leid.  
 Teknisk utstyr må rigges og stoler settes ut. Joachim sjekker om dette gjøres av skolen. Evt 

møter FAU tidligere og gjør dette.  
 Joachim sjekker med skoleledelsen om foredraget er aktuelt for elever / grupper av elever 

tidligere på dagen.  
 Informasjon om foredraget: Trygg av natur og FAU lager invitasjon/info om foredraget. Dette 

sendes ut via Skolemelding, og info legges på skolens hjemmeside.  
 
5. Eventuelt   

 9.klasse-representantene i FAU er ansvarlige for vakter til juleballet 10.desember. 
Koordinator(er) for dette ble valgt: Christian Myhre-Nilsen og Joachim Faraasen.  



o Koordinatorene setter opp vaktlister, og er- eller finner en kontaktperson for hvert skift 
(denne er også kontaktperson for politiet under arrangementet). Vaktlistene har to 
skift, med ca 2 foreldre fra hver klasse.  

o Planer og oversikter foreligger fra tidligere arrangementer, og oversendes fra tidligere 
ansvarlige.  

 
 Foredrag fra SALTO 

o 30.oktober kl 18-20, Stoppestedet kulturhus og 13.11 kl 18-20 Sørkedalsveien 150A: 
Foredrag om digitale ungdommer med Barnevakten.no og Nettpatruljen i Oslo 
Politidistrikt - SoME, overgrep på nett, bildedeling, netthets og kriminalitet på 
Internett..  

o 5.desember holdes foredraget Hjelp jeg har en tenåring (reprise) i Bydel Frogner – 
bydelshuset, Drammensveien 60   
 

 Forslag til FAU-møtene: Vi kan invitere gjester til møtene. Det foreslås SaLTo-koordinatoren, 
helsesykepleier, elevrådslederne 
 

 Adresselista til FAU-representantene sendes ved referatet. 
 
 
Neste møte: 3.desember kl 18.00 
 
 
 


