Referat fra Ris skoles FAU-møte, 6. desember 2018
Møtt

Klasse
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8A
Christian Myhre- Nielsen
8B
Helena Kruse-Jensen
8C
Fredrik Ottesen
8D
Jon Sudbø
8E
Kjersti A. Gjesdahl
8F
Joachim Faraasen
x
8G
Anders E. Gjersøe
x
9A
Amanda Roberts
x
9B
Eva Tveit
9B
Christine Rein-Helliesen
x
9C
Trude Johannesen
9D
Ole Jakob Wold
9E
Janne Berning-Johansen
x
9F
Beate Hamre Deck
9G
Hildegunn Grette
10A
Patrick Sandahl
10B
Leif John Korshavn
x
10B
Sara E. Lindholm
x
10C
Line Altern Halvorsen Valbø
10D
Ole Jacobsen
x
10D
Kjersti A. Gjesdahl
10E
Fredrik Brinchmann
x
10F
Geir Atle Knudsen
10G
Siv Blanca Børge-Ask
Fra skolens ledelse: Rektor Monica Dellemyr
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Ravnekoordinator
Ravnekoordinator

Nestleder
SMU
Vara 9B, Driftsstyret

Vara
Referent
Vara
Ris skoles venner, SMU
Leder FAU

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

2. Orientering fra skolens ledelse
o

o
o
o

Presisering fra Undervisningsinspektør Hanne-Sine Landmark Øren ang. punkt om resultater
fra de nasjonale prøvene for 8. og 9. trinn fra forrige FAU-møte:
 «Skolen oppfordrer foresatte til å fremsnakke lese- og skriveferdigheter, og
herunder norskfaget, og understreker viktigheten av disse ferdighetene for videre
skolegang og studier.»
19. des.: Skolegudstjeneste i Ris kirke i tillegg til et alternativt opplegg på skolen
20. des. i skoletiden: «Juleshow» med medvirkning fra både elever og lærere
Ris skole er miljøsertifisert og er blitt et «Miljøfyrtårn». Dette innebærer blant annet at
skolen vil jobbe med økt bevisstgjøring av kildesortering:
www.miljofyrtarn.no/virksomhet/om-oss/dette-er-miljofyrtarn/.

o

o

o
o

o

o

Som tidligere annonsert blir det i januar 2019 et nytt foresattforedrag i serien «Utsett» med
klassevise foreldremøter i etterkant: www.rus-ost.no/folkehelse-og-ungdata/utsett-1
 14. januar for 8. trinn
 17. januar for 9 og 10 trinn
Foresatte inviteres til og oppfordres til å delta i Foreldreundersøkelsen som sendes ut i mars
2019. Her kan du si din mening om elevenes trivsel og samarbeidet mellom skolen og
hjemmet. Undersøkelsen sendes til kun én foresatt per barn. Det er altså ikke alle foresatte
som får den tilsendt.
17. mai: Skolen har luftet stemningen blant elevene og spurt Elevrådet om deltagelse i
barnetoget. Ris vil ikke melde seg på i 2019.
Ris skole kommer til å ansette sin egne skolevaktmester i 100%-stilling ettersom tjenestene
til denne typer driftsoppgaver ikke lenger skal dekkes av Undervisningsbygg, men overlates
til den enkelte skole. Forventet start: april 2019.
Det har vært noen episoder med uro i nærmiljøet både i skoletiden, på kveldstid og i helgen.
Rektor gjør oppmerksom på at det ikke er lov med besøk i skolens område mellom kl. 8-16
på hverdager og har gode rutiner for å håndtere dette.
FAU diskuterte dette litt senere i møtet og oppfordrer foresatte til å kontakte Natteravnene
via Ris skoles ravnekoordinator Jon Sudbø (jonsu@ostfoldfk.no) hvis de har generell
informasjon om steder hvor det stadig er sammenkomster/episoder, og som derfor kan
være verdt et besøk. Ravnekoordinator melder for øvrig at det har vært godt oppmøte fra
Ris skoles foresatte denne høsten. Angående innetider for ungdom under 15 år, se
Politiloven: https://lovdata.no/lov/1995-08-04-53/§13
Strategisk plan for Ris skole for årene 2019-2022 med tiltaksplan og aktiviteter som kan
igangsettes. Alle ansatte og Elevrådet har vært involvert i å utarbeide tiltak i henhold til
byrådets mål for Osloskolen. I tillegg er det forventet at hver skole lager en skriftlig
oppsummering som legges ut på skolens nettside, hvor byrådets føringer og skolens arbeid
synliggjøres. Skolen har plukket ut to satsningsområder/tiltak som de vil ha ekstra fokus på:
«Vurdering for læring» og «Relasjonsbygging» herunder psykisk helse som elevene også
ønsker at det skal arbeides mer med. Under «Relasjonsbygging» er de foresatte velkommen
med innspill til aktiviteter som for eksempel FAUs foresattforedrag om viktige tema, sosiale
kvelder innenfor klassens ramme etc. FAU er også blitt invitert til å komme med innspill, se
punkt 4.

3. Foresattforedraget 14. november 2018
o Tittel «Ulovlige rusmidler, kriminalitet og sosiale spenninger»: FAU er meget fornøyd med
oppmøtet. Mange bra innspill fra politikontakt Ole Kristen Johnsrud, forebyggende enhet,
Majorstua politistasjon og Sofie Widdal fra Vestre Aker Familiesenter v/ungdomsteamet som
presenterer sitt arbeid samt hovedfunnene i Ung i Oslo-undersøkelsen.

4. Innspill til strategisk plan:
o

FAU mener at det fortsatt er behov med fokus på psykisk helse, særlig i lys av at ungdom har
forskjellig grad av modenhet i denne delen av livet.
 FAU ønsker at det jobbes videre med å øke stillingsbrøken til helsesøster ved skolen.
Det bør opprettes en idé-bank på skolens hjemmeside der man kan lagre tips til
utprøvde aktiviteter som «rister» elevene sammen og fremmer det sosiale miljøet –
med fokus på inkludering.
 Alternativ til bøker/andre læringsplattformer bør vurderes.
 FAU-representantene vil gjerne bli invitert til første foreldremøte for 8. trinn for å
fortelle om dette viktige vervet!

Stoltenberg-utvalget har nå levert sin rapport der formålet med utvalgets arbeid skal være å
bygge et nyansert og balansert kunnskapsgrunnlag om hvorfor kjønnsforskjeller i
skoleprestasjoner oppstår, og å foreslå effektive tiltak for å redusere disse forskjellene:
https://nettsteder.regjeringen.no/stoltenbergutvalget/forskning/

Neste møte i FAU, torsdag 10. januar 2019

