
 

Referat fra FAU-møte 17. november 2020 
 

 

Info om brakkeskolen 

Befaring i Hovfaret 13 

 FAU har foreslått Hovfaret 13 som et mulig alternativt skolebygg for skøyenelevene, og 

arrangerte befaringsmøte tirsdag 17.november.  

 Totalt var det 20 deltakere (og 5 på gangen) – bydelspolitikere fra bydelsutvalget Vestre Aker, 

bystyrepolitikere, Akersposten, representanter fra UDE og FAU-ene ved Vinderen, Slemdal og 

Skøyen, i tillegg til Urbania som eier Hovfaret 13 og oss.  

 Et positivt møte, for å se på muligheter. Bred enighet blant de som var der om at dette var et 

godt alternativ. Positiv respons, også fra politikerne, som håper at UDE vil vurdere å gå for dette 

alternativet. Dette vil gi gode muligheter for en nærskole for Skøyen.  

 UDE-representanene var der for å se på de tekniske forutsetningene 

 I tillegg til Hovfaret 13 er det også mulighet til å leie og bygge om lokaler i Hovfaret 6 til 

kroppsøving.  

 Utfordringen ved å bygge en skole i Hovfaret, er å bygge administrasjonen på den tiden som er 

igjen før høsten. Det bør kunne være muligheter for å ikke bygge full administrasjon med en 

gang, men se på muligheter for å dele adm med annen skole.  

 Bystyret er opptatt av at læringsmiljøet må være bra (og opptatt av å hindre dårlige læringsmiljø)  

Aktiviteter og dialog til nå, og videre oppfølging  

 FAU har hatt mer direkte dialog med UDE, og har fått noen bedre svar enn tidligere på våre 

henvendelser. Det er avklart at FO-bygget ikke er aktuelt, da UDE har andre planer for bygget.  

 Ris Vel og naboer til skolen har fått informasjon 

 Torsdag 19. november har byrådet invitert til møter 

 FAU har avtalt videre dialog med bystyrepolitiker Silje Lutro 

 Rektor skal i foreldremøte på Skøyen skole 25.november, for å informere om hvordan elevene vil 

bli tatt imot på Ris skole, dersom det blir en brakke/paviljongskole der.  

 Etter møtene i uke 48 gjør FAU en vurdering for det videre løpet og om det bør lages et 

oppdatert informasjonsskriv.  

 

Info fra rektor 

 Nå er skolen på «rødt nivå» og har satt tiltak etter det, men vi håper at skolen kan komme i 

normal drift igjen etter disse 14 dagene. Erfaringen fra forrige gang er at det ikke gir like god 

læring for elevene, men at det jo er nødvendig nå.  

 Skolen har hatt tilsyn fra bydelsoverlegen om rutinene for koronahåndteringen. De hadde ikke 

noe å bemerke til rutinene.  

 Oslo kommune Plan og Bygg har bedt UDE avdeling for skoleanlegg   å forberede utearealene 

dersom det blir en brakkeskole. Det viktigste for skolen er at vi får en størst mulig ballbane med 

fastdekke. Verneombud, elevrådet og kroppsøvingsteamet har gjennomgått uteområdene og 

laget forslag til sittegrupper, gangveier og en ballbane med fast dekke. Det er i tillegg planlagt 



sykkelparkering for lærere på «baksiden» av skolen og flere elevsykkelplasser på forsiden uten å 

ta av vrimleområdet  

 Budsjett: vi skal snart i gang med budsjettarbeidet, og da må vi beslutte om vi skal ha 45- eller 

60-minutters undervisningstimer, og det vil kunne få konsekvenser for fagdagene.    

 Skolen har fått tildelt faste timer på Domus Athletica, men de passer ikke til fagdagene 

Spørsmål / oppfølging fra FAU:  

 FAU vil følge opp situasjonen med helsesykepleier, med henvendelse til Fylkesmannen med 

spørsmål om hvorfor Ris skole har så liten stillingsandel, sammenliknet med de andre skolene i 

området / andre sammenliknbare skoler.  

 Er det er problemer med sykefravær hos lærere, og er det noe som gir utfordring for 

undervisningen nå? Rektor: Vi bruker mye vikarer nå. En 9.klasse er maksimalt uheldig med 

begge kontaktlærerne sykemeldt. men der har Morten Skaug nå gått inn og avhjelper som 

fungerende kontaktlærer. En annen lærer er også langtidssykemeldt. Ellers er det kortere fravær 

på lærerne.  

 

Info fra juleballkomiteen 

 Juleballkomiteen hadde møte 3.november og kom der fram til at ballet utsettes så lenge som 

mulig, og blir et avslutningsarrangement, forslagsvis tirsdag 15.juni. Sporten har bekreftet at 

lokalene er ledige, og eventuelt ser man på muligheten for et utearrangement på Bygdøy (ved 

Holocaustsenteret) 

 Komiteen mangler økonomiansvarlig foreløpig (så meld dere, 10.klasseforeldre som er gode med 

tall), ellers er alle andre ansvarsområder fordelt. 

 

Info fra andre grupper  

 Driftsstyret har møte onsdag 18. november 

 Natteravnene utsatt pga covid 

 SMU har ikke hatt møter 

 Reflekskampanje: 1000 reflekser er bestilt og bli levert om kort tid til skolen. Vi fikk støtte på 

15 000,- fra Ris vel til dette.  

 

Fakta og formaliteter  

Referatet fra forrige gang: godkjent uten kommentarer 

Tilstede: Agnethe Kjerschow, Astrid Oust Janbu, Christian Myhre-Nielsen, Christine  Staubo, Ella Anne 

Utigard, Fredrik Ottesen, Joachim Faraasen, Jon Sudbø, Joyce Elisabeth Nielsen-Jaika, Ole Jakob 

Wold, Rolf Benjamin Johansen, Netti Fuglesang, Oda Marie Myklebust, Terese Ulseth, Elisabeth 

Pestalozzi Ueland (referent)  

Gjest: Mariann Stoltenberg Lind (FAU Smestad skole), Peder Gjedrem 

Neste møte: FAU kaller inn til et lite møte før jul for å orientere om prosessene / møtene om 

brakkeskolen.  

 


