
REFERAT FRA FAU MØTE 3. DESEMBER 2019 
 
 
TIL STEDE: Fung. Rektor Morten Schou 
FAU leder Rolf Benjamin Johansen  (8B) 
Nest-leder Christine Kongsli Staubo (8F) 
Irene Brinch Sand (8A), Anette G.Myrhaug (8E), Patrick Jaika (8G) Christian Myhre-Nilsen (9A) Nanette 
Fuglesang (9B), Fredrik Ottesen (9C), Joachim Faraasen (9F), Henning A. Johansen (9G), Amanda Roberts (10A), 
Hedda Brodtkorb (10B), Christine Rein- Helliesen (10B), Kathrine Egeland (10C), Ole Jakob Wold (10D), Carmen 
Elisabeth Simonsen (10F)  
 
Referent: Christine Kongsli Staubo 
 
DAGSORDEN: 

1. Introduksjon, godkjenning av innkalling, agenda og referat fra siste møte 
2. Oppdatering fra fungerende rektor: Morten Schou 

a. Resultater fra nasjonale prøver 
b. Elevinitiativer 
c. Erfaringer fra elevorganisert middag 
d. Miljø og bærekraft på skolen og i hjemmet 
e. Oppgradering av kantinen 

3. Kort statusoppdatering fra representantene: 
a. SkoleMiljøUtvalget: Carmen Simonsen 
b. Driftstyret: Joachim Faraasen 
c. Foreldreforedrag: Joachim Faraasen  
d. Natteravnkoordinatorer: Henning Arstal Johansen 
e. Juleball komitè: Hedda Brodtkorb 

4. Fremtidige retningslinjer for skoleballet (Diskusjon) 
5. Oppsummering fra siste møte i Oslo Kommunale Foreldreutvalg (Benjamin) 
6. Satsningsområder og tema for neste år (Diskusjon) 

 
 

 
 

1. Referat: 
Godkjent uten kommentarer. 
 

2. Oppdatering fra fung. rektor Morten Schou 
Morten har hatt møte med nye rektor, Peder I. Gjedrem. De vil ha tett kontakt i tiden fram til han tiltrer den 1. 
februar 2020.  Han gir et svært positivt inntrykk.  

 
a. Resultat fra nasjonale prøver: 

Prøven er lik på 8 og 9 trinn. Måler framgangen i engelsk/ norsk/ regning.  
Ris skoles resultater ligger godt over snittet i Oslo kommune på 8. trinn. 
Da prøven gis tidlig på høsten tilskrives dette resultatet avgiverskolene. (Slemdal/Vinderen/Smestad)  
Resultater for 9. trinn viser en god utvikling og tydelig løft fra 8. til 9. trinn.  
I f. eks lesing økte andelen elever på mestringsnivå 5 fra 33 til 41 %. 
I regning økte andelen elever på mestringsnivå 5 fra 24 til 46 %. 
Over 75 % av elevene er på nivå 4 og 5 i regning. Dette er veldig bra.  
Men kan man spørre seg om det for enkelt når så mange ligger der? 
 
Nye retningslinjer for lærertetthet. 1:20 ratio lærer / elev. 
Ris får midler i forhold til det. Pt 1:21, Det ansettes flere lærere til neste år. 
P.t. 629 elever og helt full skole.  
Nye regler sier at det må være 2 ledige plasser på hvert trinn til tilflyttende elever. (totalt 6) 
Det er satt nye grenser for skoletilhørighet (Ris eller Midtstuen) for elever fra Slemdal skole. Det vil gi 
en ryddig og mer forutsigbar ordning for inntak. 



 
b. Elevinitiativer: 

Elever fra valgfaget Innsats for Andre vil organisere opplegg for avspenningsteknikker i 
enkelte friminutt.  

 
c.  Elevorganisert middag: 

Veldig vellykket. Bra initiativ for å tjene penger til klassetur. 
Christian Myhre-Nielsen vil ta kontakt med Anne Sofie (hovedorganisator) om gangen i dette.  
 

d. Miljø og bærekraft på skolen og i hjemmet: 
 Skolen har fått nye søppelkasser i gangene. Kildesortering. Problem med forsøpling på skolen så viktig 
å snakke hjemme om å rydde opp etter seg.  
Skolen jobber med å senke alt unødvendig forbruk – eks papir. Prøver på PC. Bruker OneNote i 
undervisningen.   
 

e. Oppgradering av kantinen på nyåret. 
Nye møbler kjøpt inn for kr. 165 000. Flere nye sofaer og sitteplasser til elevene for å gjøre kantinen 
mer attraktiv. 
Elevene har vært utestengt i hele november fra butikkene pga. tyverier.  Flere har da brukt kantinen. 
Skolen ønsker å videreutvikle kantinen men ingen bedrifter er interessert. Ikke lønnsomt. FAU vil jobbe 
videre med dette. 
 
 

3. Kort statusoppdatering fra representantene: 
 

a.  Møte i Skolemiljøutvalget ved Carmen Simonsen.  
Tilstede der var fungerende rektor, rådgiver, 2 foreldrerepresentanter og 1 elevrepresentant fra 9. 
trinn. To 10 trinn rep. møtte ikke opp.  
Elevønsker: Mange elever ønsker seg flere filmklubber og benker i gangene for å kunne spise inne i 
vinterhalvåret. Ønsker også et bedre tilbud i kantinen.  
Elevundersøkelsen viser godt miljø og lite mobbing på Ris. 
Verdensdagen for psykisk helse – for første gang arrangert ved Ris. Elevrepr. Fra 9. trinn uttrykte at 
denne dagen ikke var så nyttig. Ønsker mer teori om psykisk helse og livsmestring framfor yoga og 
tegning!  
Trivselsleder / aktiviteter. Må reklameres for bedre. Mange elever vet ikke om tilbudene. 
Dårlig inneklima. Noen kalde og noen varme klasserom. Skolen jobber med saken. 
Status juleballet. Prøver å holde lav profil og kostnadene nede. Kåringene og bruk av limousine har 
vært svært omdiskutert i årets ballkomité til tross for FAUs forbud mot limousine (vedtatt mars 2016, 
og publisert på skolen hjemmside). Det går buss til Sporten, noe Elevrådet begynte å organisere for å 
være inkluderende.  
Nytt SMU møte avtalt til våren.  
  
b. Driftsstyret - referat av Joachim Faraasen. 
Elevenes atferd på Vinderen senteret med bråk og forsøpling ble diskutert.  
Inneklima. Temperaturen lar seg ikke regulere etter lynnedslag i mai som påvirket det tekniske 
anlegget. Dette er fremdeles ikke reparert. Skolen jobber med saken.  
Ny rektor. 3 stk på intervju. Stillingen tilsatt av kandidaten som var innstilt på 1. plass. 10 års rektor 
erfaring fra Bærumskolen, kommer fra Hosletoppen skole. 
Strategisk plan skal spikres for neste skoleår.  
Strategisk årsplan og skolens budsjett skal være godkjent 21/1-2020.  
Budsjettet har et positivt avvik på 2,6 prosent men i henhold til reglene skal avvik være maks. 0,5 
prosent. Vært flinke til driften og hatt lave kostander i ny skolebygning. Skolen har investert i nye PCer 
og oppgradering i kantinen. Bakgrunnen for skolens overskudd (mindreforbruk) er mangefasettert da 
skolen har fått en rekke uventete «ekstra» midler som ikke var budsjettert med, men primært fordi 
skolen har satt av penger til å ansette flere lærere innen 01.08.20.  
Driftsstyret lurer på hvorfor vervene ikke kan tilpasses skoleåret i stedet for årsskiftet. Dette er 
kommunalt bestemt. Budsjettår og skoleår er ikke det samme.  



 
c. Det planlagte foredraget i november ble dessverre ble avlyst på kort varsel. Prøver på nytt i medio 
januar. 
 
 
d. Natteravn-opplegget.  
Henning A. Johansen koordinator. Trenger et smidigere og mer forutsigbart oppsett.  
Nå er vaktene fordelt på klassene. Foreldre er positive til å stille opp men vært dårlig 
kommunikasjonsflyt ut til klassene. Ravnekoordinatorer følges opp. Se vedlegg. Lister med 
ravnekoordinatorer og vaktlister.  

 
e. Status Juleball ved Hedda Brodtkorb. 
Alt er i rute. Komiteen er fornøyd med innsatsen.  
Teknisk ansvarlig for ballet: Ole Jacob Wold 
Planlegging og Organisering: Hedda Brodtkorb 
Pris per billett 650 kr. Invitasjonen oppfordrer til inkludering, måtehold, respekt osv. NB til neste år. 
Ikke lurt å betale alt inn på en konto. Bør være klassevis. 
Et nytt system for å få oversikt over allergier og annen info er nødvendig.  
Kåringer og taler er gjennomgått og godkjent. Imponert over flotte taler fra elevene.  
Det kommer en overnatteravn fra Oslo i 3 timer for å overvåke ballet. 
Alkohol strengt forbudt. Komitéen og vaktene vil følge nøye med inne og ute. I tilfelle sprittaxi – ring 
politiet. Informasjon sendes ut til vaktene på ballet. Fordeling mellom kvinnelige og mannlige vakter 
nødvendig. 
Transport: Ta kontakt med Kyrre Knudsen om transport / buss til Sporten.  
Limousine til bussen er ikke lov. Dette er tidligere bestemt av FAU og Driftstyret (vedtatt i mars 2016, 
se https://ris.osloskolen.no/siteassets/dokumenter-til-lenking/fau-ris-skole_klassetur-og-juleball.pdf). 
Det er kommunisert og akseptert etter en debatt i komitéen.   
Komitéen har laget en kjøreplan for ballet som kan arves videre. 
 

4. Framtidige retningslinjer for skoleballet. (Diskusjon) 
     

Det bør lages klarere retningslinjer i forhold til transportregler og annet som skaper press. Et år skulle 
f.eks alle jentene ha 2 kjoler og bytte etter maten. Det er mye å ta tak i. FAU foreslår å utarbeide en 
håndbok. Hvem er frivillig til å sette ned retningslinjer for ballet? Nanette Fuglesang og Annette G. 
Myrhaug vil bidra til dette. Ved konflikter i ballkomiteen er det lettere for leder og ha retningslinjer fra 
FAU og Driftstyret å forholde seg til. 
Mange foreldre har jobbet hardt og stått på for ballet i år. De opplever at det bra arbeidet ble 
overskygget av konflikten i ballkomitéen. Vi må ha klare retningslinjer i slike tilfeller. Det er en stor 
jobb å organisere ballet. Hedda har gjort en strålende jobb som leder for ballkomiteen og har fått til 
veldig mye bra.  

 
 

5. Oppsummering fra siste møte i Oslo Kommunale Foreldreutvalg av Benjamin.  
Problematikk omkring klasselister. UDI sier at klasselister er offentlige dokumenter som man kan dele. 
Osloskolen har bestemt at kontaktinfo ikke kan deles. 
Dette skal revurderes.  
 

6. Satsingsområder til neste år. 
Hva kan gjøre det attraktivt å være på skolen i friminuttene? 
Skole-hjem samarbeid om gode holdninger.  
Aktivitetstilbud / sitteplasser/ Innkjøp kantinen. 
Organisering av skoledagen. Enkelte timer er klassen delt i gutte- og jentegrupper. 
F. eks i mat og helse. Hvorfor det? Noe misnøye.  
Hør med rektor om denne kjønnsdelte fordelingen. Tilfeldig deling eller praksis? 

 


