Referat fra Ris skoles FAU-møte, 13. sept. 2018
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Christian Myhre- Nielsen
Helena Kruse-Jensen
Charlotte Jeppesen
Fredrik Ottesen
Jon Sudbø
Kjersti A. Gjesdahl
Joachim Faraasen
Anders E. Gjersø
Amanda Roberts
Torunn Heyeraas
Christine Rein-Helliesen
Trude Johannesen
Ole Jacob Wold
Janne Berning-Johansen
Beate Hamre Deck
Hildegunn Grette
?
?
Line Altern Halvorsen Valbø
Ole Jacobsen
Fredrik Brinchmann
Geir Atle Knudsen
Siv Blanca Børge-Ask

cmniels@yahoo.com
krusejensen@gmail.com
Charlotte.jeppesen@hotmail.com
fot@raeder.no
jonsu@ostfolddfk.no
kjersti.gjesdal@pwc.com
joachim.faraasen@gmail.com
anders.gjersoe@mac.com
amanda@pearlconsulting.no
torunn.heyeraas@curida.no
christine@gaiagruppen.no
tjohannes@ous-hf.no
ole.jacob.wold@gmail.com
janne.b.johansen@metier.no
beate.hamre.deck@gmail.com
hilgre@circlekeurope.com

linev@kjemi.uio.no
olej.jacobsen@gmail.com
brinchmann@me.com
geir.atle.knudsen@nordea.com
sba@union.no

Vara
Ravnekoordinator
Ravnekoordinator

Nestleder

Vara 9B, Driftsstyret

Referent

Ris skoles venner
Leder FAU

Fra skolens ledelse: Rektor Monica Dellemyr

Saker til dagsorden:
1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
Ingen innsigelser

2. Orientering fra skolens ledelse
Rektor ønsket velkommen og orienterte om at foreldremedvirkning er lovfestet i tre av skolens råd
og utvalg: Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), Skolemiljøutvalget (SMU) og Driftsstyret (DS).
Samarbeid gir gode effekter gjennom foreldreinvolvering som f.eks bedre læringsutbytte, bedre
trivsel, færre atferdsproblemer, mindre fravær, gode relasjoner til medelever og lærere, en positiv
holdning til skolen, bedre leksevaner og arbeidsinnsats. Lærersamarbeidsforumet på skolen legger
opp til foreldremøter som foreldrekontakter og lærere planlegger sammen.
o Skolemiljøutvalget (SMU), (ris.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/skolemiljoutvalget/):
SMU har en rådgivende rolle og uttalerett i saker som omhandler elevens rett til et godt
fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Ingen av representantene
fra forrige skoleår har tatt gjenvalg til FAU så nye må velges.
o Driftsstyret (DS) (ris.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/driftsstyret/):
Jørg Peter Andersland og Christine Rein- Helliesen er faste representanter og

Janne A. Berning-Johansen, Siv B. Børge-Ask og Ole Madland vararepresentanter.
Representantene oppnevnes for to år av gangen og går ut av styret dersom man ber om det
eller når man ikke lenger har barn ved Ris. Driftsstyret er skolens øverste organ; viktige
områder er å vedta budsjett og strategisk plan etter fremlegg eller forslag fra rektor. I tillegg
sitter det 3 politiske representanter fra kommunen, 2 fra de ansatte og 2 fra elevrådet.
Driftsstyret har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

















Utviklingssamtaler gjennomføres på alle trinn i september/oktober. Det er viktig at
elevstemmen blir lyttet til. Elevene forbereder seg i forkant med et skjema de får fra
kontaktlærer.
Mobilfritt innendørs – holdninger jf. totalt mobilforbud som drøftes i media om dagen. Det
er viktig at mobilbruk snakkes om hjemme. Skolen ønsker at et mobilfritt innemiljø på skolen
respekteres. Elevene skal være sammen. Viktig for lærerne at friminutt også kan brukes til å
bygge relasjoner. Det drøftes andre løsninger – innlevering av mobil etc. Skolen ønsker at
FAU drøft dette.
Meldingsapp (Skolemelding) – se skolens hjemmeside for informasjon og veiledning:
(ris.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/hjemskole-samarbeid/skolemelding). Det er
dessverre barnesykdommer med app’n- jf. medieoppslag. Lærerne har gitt beskjed i
foreldremøtene hvordan de ønsker kontakt med de foresatte.
Lærebøker – fremmedspråk – dersom elevene ønsker å skrive i dem må de kjøpe egne. Ellers
låner elevene arbeidsbok for avskrift. Mange elever ønsker å skrive i boken da det er en
hjelp i læringen, men ikke et krav skolen har.
PC’er – Det vil bli laget en innkjøpsplan for PCer/bøker som vil bli forelagt driftsstyret i
forbindelse med budsjett.
Ris skoles elever har fått meget gode eksamensresultater – detaljer for fagene tas i
driftsstyret senere.
Psykologisk førstehjelp – gruppesamtaler med helsesøster og sosiallærer starter etter
høstferien og i høst blir det et eget undervisningsopplegg for 8. trinn.
Rapport Ung i Oslo - kommer mer i forbindelse med tema for foreldremøter «UTSETT». Det
er vanlig at FAU-leder og skoleleder blir invitert til en gjennomgang i bydelen for bydelens
skoler. Rapporten ligger ved referatet.
Nasjonale prøver – kartlegging i regning, lesing og engelsk lesing. Startet opp 10. september
på 8. og 9. trinn. Skolen er interessert i elevenes/den enkelte elevs utvikling fra 8. til 9. trinn.
For 8. trinn er det arbeidet som er utført på barneskolen som vises. FAU vil få informasjon
om resultatene på et senere tidspunkt.
Elevene er utestengt fra Coop fredag og hele neste uke på grunn av tyveri.
Trivselsprogrammet (www.trivselsleder.no) holder kurs på Ris – se skolens nettside.

3. Valg
a. Leder og nestleder FAU, referent, Skolemiljøutvalget (SMU)
o Siv Blanca Børge-Ask, gjenvalgt som leder
o Anders E. Gjersø, valgt som nestleder
o Line Altern Halvorsen Valbø, gjenvalgt som referent
o Valgt til SMU: neste FAU-møte

b. Skolens driftsstyre
Kandidatene fra FAU velges for to år av gangen og ettersom det var nye representanter i fjor
fortsetter: Jørg Peter Andersland og Christine Rein- Helliesen
c. Arrangementskomité for 10. klasses juleball
Det tradisjonelle juleballet avholdes tirsdag 11. desember 2018 på «Sporten»,
Frognerseteren. Siv Blanca Børge-Ask kaller inn foreldre- og elevrepresentantene til det første
møtet.

4. Natteravnordningen
Fredrik Ottesen og Jon Sudbø deler på vervet som ravnekoordinator og vil informere
klassenes ravnekontakter om hvilke fredagskvelder Ris skole skal stille.

5. Foreldreforedrag
FAU har god erfaring med foreldreforedrag. Flere varianter av «ungdom og rus» ble
diskutert og Anders E Gjersø følger opp og ta kontakt med aktuelle foredragsholdere.

7. Forslag til særskilte saker for FAU kommende skoleår
Ingen konkrete saker ble meldt inn, men FAU vil til et av sine møter gjerne ha besøk fra den
nytilsatte helsesøsteren slik at vi kan får et innblikk i hvilke utfordringene våre ungdommer
har og hvordan hun jobber for å løse/hjelpe dem.

8. Eventuelt
Ingen saker meldt

Neste møte i FAU, torsdag 11. oktober 2018

