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Program

Velkommen ved rektor Peder Gjedrem

Presentasjon av skolen ved rektor Peder Gjedrem og undervisningsinspektør 
Hanne-Sine Landmark Øren, som skal ha ansvar for 8. trinn

Info om tidsplan for inntak  ved miljølærer Hanne Aars
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Læringsglede og kunnskap

Skole med tradisjoner helt tilbake til 
1915

Ris skal kjennetegnes av trivsel, 
kunnskap og kreativitet i et faglig og 
inspirerende læringsmiljø
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Skoleutvikling

Implementering av LK20

Elevaktiv læring

Fagdag fredag for 8. og 10.

Helhetlig leseplan

Universitetsskole UiO

Utdanner lærere

• Studenter i praksis

Forskningssamarbeid

Tilgang til fagpersoner og 
den nyeste forskningen
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Elevene på Ris skole oppnår gode 
resultater

Lesing

I prosess med å bli sertifisert som 
Dysleksivennlig skole
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Lave mobbetall på Ris skole

Godt klassemiljø

Vip-makker

Foresatte som er opptatt av skole og skolemiljøet

Godt skolemiljø på tvers av klassene
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Ris skole

Skolebygget ble totalrehabilitert og påbygget i 2016

Paviljong fra 2021 bygget etter Tec-17

Domus Athletica (noen klasser på 10. trinn har kroppsøving 
der)

Cirka 750 elever

Cirka 85 ansatte
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Personalet

Ris skole er en attraktiv arbeidsplass

Personale med høy kompetanse

Lærerne underviser i hovedsak på ett trinn 

To kontaktlærere i hver klasse
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Skolemateriell

Alle elevene får utdelt pc for bruk til skolearbeid

Fagseksjonene har selv bestemt om de vil ha bøker eller digitale læremidler

Lærerne i de aller fleste fagene har valgt fysiske bøker

Bøkene vi bruker er laget for LK20, gjeldende læreplan

Skolen bruker OneNote
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Fremmedspråk

Tysk

Fransk

Spansk

Engelsk fordypning 

• (Konsekvenser for videregående skole)

Arbeidslivsfag

• (Konsekvenser for videregående skole)
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Valgfag

Innsats for andre 

Fysisk aktivitet og helse 

Utvikling av produkter og tjenester

Design og redesign 

Medier og kommunikasjon

Praktisk håndverksfag: byggfag

Internasjonalt samarbeid

Produksjon for scene

Friluftsliv

Programmering

Ideer og praktisk forskning

Teknologi og design

Demokrati i praksis
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Andre læringstilbud

Leksehjelp tirsdager etter skoletid på biblioteket

Forsering

• Tilbud til elever på 9. trinn om undervisning av 10. trinns pensum etter skoletid i 
matematikk. De kan da avslutte grunnskole-matematikken på 9. trinn.

• Tilbud til elever på 10. trinn om å ta matematikk 1T og engelsk på Ullern vgs.
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Vurdering

Underveisvurdering

Viktigst å fokusere på læringen 

Lærernes tilbakemelding

På 8. trinn får elevene kun karakter etter første termin (medio januar) og 
ved skoleårets slutt. 

Terminkarakterer

Standpunktkarakter
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Anmerkning

Dokumentasjon for karakter i orden og atferd

Foresatte har oversikt i IST Everyday (karakterer, fravær, anmerkninger, 
timeplan)



Skoleregler Ris skole

• Vi viser respekt og høflighet

• Vi holder skolen ren og pen 

• Vi bruker ingen former for vold, nedsettende 

kommentarer eller stygge ord

• Vi har arbeidsro i timene

03.03.2023 15

• Alle møter presis til alle timer

• Det er elevenes ansvar å ha bøker og ladet PC klare til timen

• Alle har ansvar for at klasserommet og gangen utenfor er ryddig

• Ingen bruk av hodeplagg i timene

• Som hovedregel ingen musikk i timene

• Mobiltelefon, airpods/ørepropper og smartklokke skal være på 

lydløs/i flymodus og lagt vekk i timene

• Som hovedregel ingen spising og drikking i timene. Kun vann kan 

drikkes unntaksvis

• Som hovedregel ingen toalettbesøk i timene
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Tidsplan inntak skoleåret 2023/24 

Når ? Hva ?

Mars Foreldremøte for våre nærskoleelever

Søknadsfrist 17. mars for skolebyttere (elever som bor utenfor 
skolens inntaksområde)

Nærskolevedtak ang. skoleplass på Ris skole sendes ut fra 18-31. 
mars. - Skjema ang. valgfag og fremmedspråk er vedlagt, frist 12. 
april

April Vedtak om skoleplass for skolebyttere sendes ut fortløpende

Juni Elevene som skal starte på Ris skole møter klassen sin og lærere på 
Ris skole mot slutten av skoleåret.

August Første skoledag mandag 21. august
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Slik rangeres skolebytte-søknadene

Avstand til skolen fra elevens bosted

Sosiale og/eller medisinske forhold

Eleven har søsken ved skolen

Skolen gjør en helhetlig vurdering
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VELKOMMEN SOM 
FORESATT TIL RIS SKOLE!

Undervisningsinspektør 

Hanne-Sine Landmark Øren

hanne-sine.oren@osloskolen.no

Miljølærer

Hanne Aars

hanne.aars@osloskolen.no

Rektor

Peder Gjedrem

peder.gjedrem@osloskolen.no

mailto:hanne-sine.oren@osloskolen.no
mailto:hanne.aars@osloskolen.no
mailto:peder.gjedrem@osloskolen.no
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