
Referat fra Ris skoles FAU-møte, 11. oktober 2018 

Møtt Klasse    

x 8A Christian Myhre- Nielsen cmniels@yahoo.com  

x 8B Helena Kruse-Jensen krusejensen@gmail.com  

x 8C Fredrik Ottesen fot@raeder.no Ravnekoordinator 

 8D Jon Sudbø jonsu@ostfoldfk.no Ravnekoordinator 

 8E Kjersti A. Gjesdahl kjersti.gjesdahl@pwc.com  

x 8F Joachim Faraasen joachim.faraasen@gmail.com  

x 8G Anders E. Gjersø anders.gjersoe@mac.com Nestleder 

 9A Amanda Roberts amanda@pearlconsulting.no  

x 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  

x 9F Beate Hamre Deck beate.hamre.deck@gmail.com  

 9G Hildegunn Grette hilgre@circlekeurope.com  

x 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 

x 10D Ole Jacobsen olej.jacobsen@gmail.com  

 10E Fredrik Brinchmann brinchmann@me.com  

x 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: Rektor Monica Dellemyr 
 

Saker til dagsorden: 

1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 
 Ingen innsigelser 
 
 

2. Orientering fra skolens ledelse 

o Ris skole er blitt én av 18 universitetsskoler og det innebærer blant annet at 

lektorstudentene fra Universitetet i Oslo kommer til Ris for å delta i praksisfag og for å få 

veiledning. Noen av studentene kommer til å skrive sin masteroppgave med utgangspunkt i 

fag. Med universitetsskolesamarbeidet er det uttalt mål å: 

-    utvikle kvaliteten i skolen og i høyere utdanning for å styrke elevers og studenters læring 

-    videreutvikle lærerutdanningene, og skape gode modeller for lærerstudentens praksis 

-    øke samarbeidet og forsknings- og utviklingsarbeid i skolene. 

o Operasjon dagsverk (OD): 1. november 2018. Årets innsamling støtter palestinsk ungdom sin 
innsats for en bedre fremtid. Det er valgfaget «Innsats for andre» som står for 
organiseringen ved Ris. Det oppfordres til at elevene jobber på en arbeidsplass denne dagen. 
For de som ikke vil delta, har skolen et eget opplegg.  
For mer info om OD dagen: www.od.no/Nyheter/2018 
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o Nasjonale prøver: Fortsatt kartlegging i regning, lesing og engelsk lesing for 8. og 9. trinn. 
Skolen er interessert i den enkelte elevs utvikling fra barneskolen til 8. trinn og fra 8. til 9. 
trinn. FAU vil få informasjon om resultatene senere. 

 
 

3. Orientering fra helsesøster 

Skolen fikk i august 2018 ny helsesøster i 80% stilling: Henriette Heesch Holmen.  

For kontaktinformasjon: ris.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/helse-og-velferd/helsesoster/ 

Dagens ungdom strever med prestasjonsangst i forhold til kropp, karakterer mm og Holmen deler 

FAUs bekymring for at vi ikke greier å holde tritt med samfunnets utfordringer og økende problemer 

med psykisk helse, stress, press, utenforskap/ekskludering/mangel på inkludering. Med sin tidligere 

erfaring fra Midtstuen skole, synes hun det virker som om elevenes terskelen for å ta kontakt er blitt 

lavere. Holmen opplever at skolens lærere er godt informert og oppmerksomme på 

problemstillingene. Læreren kan også sende bekymringsmelding til helsesøster. Elevene kan være 

trygge på at taushetsplikten overholdes og ar foreldrene kun kontaktes hvis elevene vil det selv. 

Det er akutt helsesøstermangel i Oslo og noen skoler i vår bydel mangler tilbudet helt. Ramme- og 

normtall for Oslo og skolehelsetjenesten settes av bystyret og det skal være satt av mer i budsjettet 

for de neste årene, øremerket skolehelsetjenester. FAU vil jobbe videre for at Ris minimum får en 

100% stilling. 

Helsesøster og sosiallærer vil på nyåret sette i gang en prosjekt som heter «Psykologisk førstehjelp» 

– et nasjonalt tilbud alle i 5. og 8. trinn: 

www.ung.no/psykisk/selvhjelp/3187_Kaos_i_hodet_og_følelser_som_koker.html 

Vestre Aker bydel har nå fått egen psykolog for skolene, men det er flere instanser hvor det er mulig 

å søke hjelp: 

o Helsestasjon for ungdom (HFU):  
www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/helsehjelp/helsestasjon/helsestasjon-for-ungdom-
hfu/vestre-aker-helsestasjon-for-ungdom-hfu/ 

o Familievernkontoret: www.bufdir.no/Familie/Kontor/homansbyen/ 
o «Robust» i regi av Kirkens bymisjon: kirkensbymisjon.no/tiltak/robust/ 

 
 

4. Valg av to representanter til Skolemiljøutvalget (SMU) 
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 (ris.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-
utvalg/skolemiljoutvalget/): 

o Eva Tveit og Geir Atle Knudsen ble valgt. 
 

5. a. Besøk fra SaLTo-koordinator 

Isabel Mühleisen Ojo er koordinator i bydel Vester Aker og jobber med forbyggende tiltak for rus og 
kriminalitet blant ungdom i alderen 12-23 år. Politiet ved Forebyggende avdeling, BUPP og frivillige 
jobber sammen med spesielt fokus på Majorstue-området. Hun hadde mange gode innspill og blir 
sentral i planleggingen av foreldreforedraget. 

5. b. Foreldreforedrag med arbeidstittel: «Rus og psykisk helse»  
Anders E. Gjersø og Isabel Mühleisen Ojo følger opp med hensyn til dato og program som passer for 
bl.a. Politiet. Ideelt sett holdes foreldreforedraget før jul. 
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6. Juleballkomiteen – orientering 
Elevråds- og nestleder samt 9 foresatte utgjør ballkomité. 
Informasjon til 10.trinns foresatte er allerede sendt ut og invitasjonen kommer snart. 

 
 

7. Forslag til særskilte saker for FAU kommende år 
Lage et forslag til mal for klassekontaktene for aktiviteter som kan gjøres på de forskjellige trinnene 
for å skape samhold.  
 

 
8. Eventuelt 

Ingen saker meldt 
 

 

 

Neste møte i FAU, torsdag 1. november 2018 


