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Info om brakkeskole / paviljong  

Kritiske til forslaget om paviljong 

 Arbeidsgruppen er ledet av Ella Utigard. De har hatt møter og gjort avklaringer siden 22.sept.  

 Arbeidsgruppen er kritiske til løsningen som foreslås om paviljong, men er ikke absolutt imot.      
– Vi ønsker å få innsikt i vurderingene som er gjort, og ønsker at andre gode eller bedre 
muligheter vurderes grundig og ettersporbart. Det viktigste er at det blir en god løsning for både 
elevene fra Skøyen og på Ris. Det mener vi det ikke er slik planene er lagt fram nå.  

De viktige argumentene mot bygging av Paviljong 

 Skøyenelevene får ikke gå på en nærskole, og elevgruppen vil fremdeles bli splittet ved overgang 
til ungdomsskolen fram til Hoff skole en gang står klar.  

 Elevene vil kunne oppleve hele ungdomsskoletiden i en «midlertidig» løsning uten identitet eller 
tilhørighet til stedet. 

 Elevene fra Skøyen skole får en lang og farlig skolevei. 

 Kapasiteten ved Ris skole er sprengt.  

 For Ris-elevene er særlig gym-fasiliteter ikke tilfredsstillende ved en økning av elevmassen. UDE 
ser på en løsning hvor Ris-elevene kan benytte Domus Athletica i paviljong-perioden. Veien til 
Domus Athletica er tidkrevende (20 min gåtid hver vei) og kan være usikker med hensyn til både 
trafikk og skolemiljø/mobbing 

 Kapasiteten på lærerværelse, kantine, musikkrom, parkering etc er sprengt på Ris, og lærere er 

redd for at dette vil skape en ekstra belastning på elevene både på det psykososiale miljøet og 

læringsmiljøet ved skolen. 

 Det er foreløpig ingen oppsider med denne løsningen for skolen på Ris.    

Foreslår alternativ 

 Vi vil foreslå Nedre skøyenvei 24 som alternativ. Dette er ikke vurdert av UDE (kun nr 25 og 26 er 
vurdert av UDE og da kun vurdert til å være for lite for 800 elever. Men behovet som er nå for 
360 elever, er ikke vurdert. Det er god dialog med Nordr/Veidekke, og de tilbyr seg å sette dette i 
stand etter krav til skolebygg. Det vurderes at modernisering vil kunne ta to år og gjøres trinnvis, 
slik at det er klart til å ta imot 120 elever høsten’21. Arb.gruppen vurderer dette som et godt 
alternativ for skøyenelevene. FAU på Skøyen støtter forslaget om Nedre Skøyenvei 24.  Vi vil be 
Nordr om et grovt overslag på kostnader for å sette bygget i stand som skole – for å ha et 
sammenlikningsgrunnlag 

 Det er imidlertid mange parallelle prosesser som foregår i Hoff-skole-området, blant annet salg 
og riveprosess. Vi skisserer derfor også et tredje alternativ, dersom bygningene må rives: sette 
brakkene der Hoff skole senere skal bygges. 

 FAU-samarbeid med Skøyen, Slemdal, Vindern  

Fordeler ved Nedre Skøyenvei som midlertidig skole eller paviljong på denne adressen:  

 Elevene får en ungdomskole i sitt lokalmiljø og bevarer sitt eksisterende elevmiljø, og trenger 
ikke å bli spredd rundt på ulike skoler. (Tilhørlighet er viktig for barne-og ungdomskole elever) 

 Skoleveien er kortere og mindre farlig. 

 En smidig og rask prosess fram til skolebygg står klart til å ta imot elevene til høsten.  

 Man slipper å overbelaste ytterligere en allerede full skole.  

  Kostnadseffektivt-en langt rimeligere løsning. 

 Gymsal og spesialrom på skolen ikke lang reise til f,eks Domus Atletica 

 En fast lærerstab, som er på plass når den nye skolen er et faktum. Man kan starte her med en 

liten administrasjon, da elevmassen øker gradvis 



 Miljøhensyn med ikke å rive. Bevaringstankegang.  

Beslutningene og arbeidet framover 

 Beslutningene: Vi kjenner ikke til om det er satt en dato for beslutning. Vi kjenner til at byrådsavd 
for oppvekst og kunnskap har vært positive til UDEs Avd skoleanleggs plan om paviljong på RIS. 
Det skal gjenstå to møter før søknadene kan sendes til Arbeidstilsynet og Plan og bygg. Planene 
har vært presentert for AMU og Driftsmøtet på Ris skole, og i AMU for hele UDE 

 Vi har ikke fått svar fra UDE på våre spørsmål fra FAU-møtet 22.september, hvor vi blant annet 
bad om dokumentasjon på fagansvarlig arkitekts vurdering.   

 Arbeidsgruppen jobber med et notat, som er tenkt spilt inn til både UDE og byrådet.  

 Vi ønsker å be Byrådsavdeling for utdanning å redegjøre for:  
a. Hvorfor løsningen med brakkeskole på Ris anses som den samlet sett beste løsningen for Skøyen skole 

b. Hvorfor lokale løsninger i Hoff/Skøyen-området ikke er grundig nok vurdert, og legge frem det som er 

kartlagt som muligheter for eksisterende bygningsmasse på skoletomten på Hoff.  
c. Hvordan dekningen på ungdomsskolenivå er i Bydel Vestre Aker. Be om fremskriving av elevveksten 

for de neste 4-8 år, og en redegjørelse for hvordan bydelens egen elevvekst skal ivaretas i denne 

perioden, når den i tillegg skal ta imot to skoleklasser årlig fra Bydel Ulleren. De planlagte utvidelsene 

på Midtstuen og Hovseter vil ikke stå klart i nærmeste fremtid.  

d. Hvordan kan løsningen med brakkeskole på Ris anbefales, da krav arealer for kroppsøving ikke er 

oppfylt. Løsningen med bruk av Domus Atletica er ikke tilfredsstillende, og kan iht skolens ledelse ikke 

anbefales som en permanent løsning for den perioden brakkeskolen eksisterer. Forutsetningen med 

en eventuell brakkeskole på Ris må være at kroppsøvingstilbudet er dekket på skolens område med en 

hall eller liknende. Dersom dette ikke kan etableres, er ikke brakkeløsningen et reelt alternativ.  

Skoleledelsens innstilling 

 Rektor ved Ris har vært tydelig i sin tilbakemelding til UDE om at gym-løsningene med Domus 
Atletica ikke er gode nok. Driftsstyret og skoleledelsen foreslår en flerbrukshall på skoleområdet 
(forslagsvis mot Frivilligsentralen / inngangen fra Vindern). Tomten er regulert til skole, men må 
eventuelt likevel omreguleres for å kunne benyttes til en liten flerbrukshall.  

 

 

Presentasjon fra SaLTo 

SaLTo – Sammen lager vi et trygt Oslo – er et samarbeid mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt, 

for å forebygge kriminalitet og rusmisbruk blant unge.   

SaLTo-koordinator Isabel Mühleisen Ojo og ruskonsulent Simen Sandvig presenterte SaLTos arbeid og 

planer framover. De er åpne for innspill og forslag fra FAU og foreldre, og kommer gjerne igjen på 

forespørsel om foredrag eller andre arrangementer. De har arrangert Parenthood-møter for foreldre, 

men vurdere hvordan de skal gjøre det nå og framover. Derfor planlegger de å utarbeide webinarer 

og ser på hvordan de enklere kan nå ut til foreldre, og tar imot innspill også til dette. 

Nytt Salto-team i Vestre Aker 

SaLTo i Vestre Aker har fått penger til en midlertidig satsing, hvor de bygger opp et team bestående 

av SaLTo koordinator, ruskonsulent for barn og unge, tre utekontakter og en erfaringskonsulent. 

Teamet opprettes høsten 2020, og vil være på skolene, ute i friminuttene og ute på ettermiddag og 

kveldstid, der ungdommene oppholder seg. De vil samarbeide med andre Salto-team i andre bydeler 

og samarbeider med natteravnene. De vil være trygge voksne for ungdommene. 

Lavterskel 

Salto har tilbud til ungdom, til skolene og til foreldre. De skal holde en lav terskel for å ta kontakt, 
både for de unge og for foreldre. De jobber med å bli godt kjent med ungdommene i bydelen, og er 



rundt på skolene i bydelen hver uke. Blant annet har de gjennomført Salto-timen i alle 9.klassene på 
Ris i ukene før høstferien. Saltotimen handler om rus, og alt rundt det – om press, venner, fester og 
kjipe foreldre. Diskusjonene er basert på innspill fra elevene i forkant.  

De har samtaler og veiledning til både barn, ungdom og foreldre. De samarbeider med skolene, 
helsesykepleiere, sosiallærere hvor de bistår i skolemiljøarbeid. De bidrar med å være trygge voksne.  

Salto er mest mulig ungdomsvennlige – også på ulike plattformer. De driver oppsøkende arbeid 

Kartlegging  

Saltoteamene bidrar også med nyttig kartlegging til bruk i forebyggende arbeid. De kartlegger også 
hvor ungdom oppholder seg, hvor de er og hva de gjør. Det kommer en rapport snart, som bygger på 
kartleggingene fra teamene på tvers av bydelene. Blant annet beskrives Majorstua-området, som 
både er en gjennomfartsåre og et samlingssted for mange ungdommer fra hele Oslo og utenfor Oslo. 
FAU får rapporten tilsendt.  
De ser at det er en sterk festkultur i Oslo vest  

Hjelper foreldre å hjelpe sine ungdommer 

Salto ønsker å være «en dør inn» også for foreldre. De ønsker å ha lav terskel også for foreldre å ta 

kontakt, og blir glade for henvendelser og spørsmål, og kan ha samtaler med foreldre også uten 

ungdommene med.  

 

Det var en kort diskusjon om temaer til foreldre-foredrag, og FAU og Salto kan komme tilbake til mer 

konkrete ideer, sammen med andre ønsker og innspill fra foreldrene.  

Salto fortalte om bydelens ungdomshus B7 på Hovseter. Dette var det mange foreldre som ikke 

kjente til.  

 

Salto har laget en liten infofilm til foreldre i Vestre Aker: 

https://www.youtube.com/watch?v=jsCoLFLD-JI&t=32s 

Presentasjonen ligger vedlagt.  

 

Info fra driftsstyret og rektor 

 Driftsstyret går imot brakkeskolen.  

 Skolen fremdeles et mindreforbruk, blant annet etter at innkjøp av læremateriell er avventet. 

 Skolen skal lage en investeringsplan. FAU kan komme med innspill.  
 

Valg av FAU-rådsmedlemmer 

 Leder: Teamledelse ved Rolf Benjamin Johansen, Christine Kongsli Staubo, Ella Utigard og 
Elisabeth Ueland 

 Leder for juleballskomiteen: Nanette Fuglesang 

 

Fakta og formaliteter  

Til stede: Sverre Angell-Hansen (8A), Astrid Janbu (8B), Ragnhild Tunaal (8C), Solveig Dahl Gue (8D), Ella Utigard 

(8F), Ole Jacob Wold (8G), Irene Sand Brinch (9A), Rolf Benjamin Johansen (9B), Elisabeth Pestalozzi Ueland (9C) 

(referent), Agnethe Kjerschow (9D), Christine Staubo (9F), Patrick Lumumba Jaika (9G), Nanette Fuglesang 

(10B), Jon Sudbø (10D), Lucy Therese Smith Ulseth (10E) 
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Innkalling, dagsorden og referat: godkjent.  

Referater sendes ut med skolemelding, etter avtale med skoleledelsen. Referater legges også ut på FAUs sider 

på Ris skoles hjemmesider. Dokumenter vedrørende brakkeskole/paviljong legges også ut på skolens 

hjemmesider.  

 

Neste møte: 20.oktober og deretter 17.november 

https://ris.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/fau/#:~:text=Foreldrenes%20arbeidsutvalg%20p%C3%A5%20Ris%20skole,%C3%A5%20skape%20et%20godt%20skolemilj%C3%B8.
https://ris.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/fau/#:~:text=Foreldrenes%20arbeidsutvalg%20p%C3%A5%20Ris%20skole,%C3%A5%20skape%20et%20godt%20skolemilj%C3%B8.

