
Referat fra Ris skoles FAU-møte, 3. mai 2018 

Møtt Klasse    

 8A Amanda Roberts amanda@pearlconsulting.no  

x 8A Malin W. Høgset   

 8B Eva Tveit eva.tveit1@gmail.com  

x 8B Christopher Dahr   

 8C Ole Madland ole@kvikkpost.no  

 8D Henning Braathen henning.braathen@gmail.com  

x 8E Janne Berning-Johansen janne.b.johansen@metier.no  

x 8F Carmen Simonsen carmen.si@vikenfiber.no SMU 

x 8G Anna Røtnes anna.rotnes@gmail.com SMU 

x 9A Henriette Habberstad Sterud hhs@nordicarch.com Ravnekoordinator 

 9B Grethe M. Finsæther grethemf@online.no  

 9C Line Altern Halvorsen Valbø linev@kjemi.uio.no  

x 9C Hilde Andenæs   

 9D Astrid Aksnessæther astridaks@gmail.com Ris Vel rep. 

x 9D Kjersti Aksnes Gjesdahl Kjersti.gjesdahl@pwc.com Vara 

 9E Fredrik Brinchmann brinchmann@me.com  

x 9F Geir Atle Knudsen geir.atle.knudsen@nordea.com  

x 9G Siv Blanca Børge-Ask sba@union.no Leder FAU, referent 

x 10A Magnus Hellesylt mh@wiersholm.no  

X 10B Yngvar Andreas Husebye yngvar@sh-interior.no Driftsstyret 

 10B Kristin Veierød kv@hjort.no Vara 

x 10C Trine Lise Sveinsson trine.lise@yahoo.no  

 10D Christine Rein-Helliesen christine@gaiagruppen.no Nestleder 

 10E Trine Ellefsen katel169@hotmail.com  
 

Fra skolens ledelse: Rektor Monica Dellemyr 
 

Saker til dagsorden: 

1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 

 Ingen innsigelser 

2. Orientering fra skolens ledelse 

 Foreldreundersøkelsen – svarprosent 51,4 mot fjoråret 47. Undersøkelsen vil bli gjort 
tilgjengelig på skolens nettsted. Ris skole ligger generelt godt an med scoringer over 
4 (5 er det høyeste) og stort sett med samme resultat som sist. De stedene det 
scores under 4, gjelder det også for Oslo-skolen generelt. Det er lavt score på 
helsetjeneste – det er noe skolen har jobbet med og det vil skje ting fra høsten. Se 
eget punkt. Score hva gjelder informasjon og dialog om læring og utvikling går noe 
opp.  
 

 Helsetjeneste ved skolen. Både rektor, FAU og elevrådet har vært pådriver for å få 
gjort noen med at det kun har vært en 60 % stilling for helsesøster ved skolen. 
Bydelen har nylig bekreftet at skolen fra skoleåret 2018/19 får ny helsesøster i 80 % 
stilling. Den nye helsesøsteren heter Henriette Heesch Holmen, som kommer fra 
tilsvarende stilling ved Midtstuen skole – og er både sykepleier og helsesøster, samt 
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har erfaring fra arbeid med ungdom i bydelen. Dette betyr at FAU og skolen fortsatt 
må jobbe for å få økt stillingen til 100 %.  

 

 Orientering om «Selvbalanserende kjøretøy» - airwheels. Det er gjort endringer i 
lovverket som likestiller slike med sykkel (16-års grense er opphvet), og således 
opplever skolen at dette blir benyttet av elever til skolen. Det er derfor behov for å 
presisere at skolen i sitt ordens- og oppførselsreglement har begrensning hva gjelder 
bruk av slike kjøretøy på skolens område. Det sendes ut eget orienteringsskriv om 
dette til alle elever og foresatte.  
 

 Skolen inviterer til 17. mai feiring og kransnedleggelse ved bauten i skolegården. 
Invitasjon vil bli sendt til alle elever og foresatte.  

 

 Rektor ble stilt spørsmål om hvorfor det ikke er bøker i samfunnsfag. Hun orienterte 
om at både Ris og andre skoler legger bort bruk av lærebøker. Dette fordi bøker fort 
blir utdatert, og fordi det finnes mye annet godt materiale. Ris skole har også 
prioritert å kjøpe PC`er.  
 

3. Orientering fra SaLTo ved Isabell Mühleisen Ojo  
Isabell orienterte om sitt arbeid som koordinator innenfor kriminalitetsforebyggende arbeid 
i Vestre Aker bydel. Hun orienterte generelt om sitt arbeid, samarbeid med politiet og annet 
som skjer i bydelen. Vestre Aker ligger på topp når det gjelder rus blant ungdom og det skjer 
mye på tvers av bydelene, samtidig er de aller fleste «fine ungdommer». Det er godt 
samarbeid med politiet, men skolene ønsker samtidig et mer synlig politi. Det ble også 
orientert om at det arbeides med handlingsplaner med tiltak for de ulike bydelene som vil 
bli gjort tilgjengelig.  
 
Det fremkom ønske om «Tips til NYE ungdomsforeldre» som kan distribueres. Det noterte 
hun seg, og vil evt se om det kan utarbeides for distribusjon.  

    
4. Valg av representant og vararepresentant til skolens driftsstyre  

Christine Rein-Helliesen (varaleder i FAU) ble valgt som ny representant til driftsstyret etter 
Yngvar A. Husebye.  
 
Som 2. vararepresentant ble valgt Kjersti Aksnes Gjesdahl.  
 
FAU leder er 1. vararepresentant. 
 

5. Eventuelt  

 FAU valgte kandidat til «Årets Innsats», som utdeles/offentliggjøres på Ris Skoles Dag 

7. juni 2018.  

 

Neste møte i FAU - torsdag 31. mai 2018 


