
Mulig midlertidig økt skolekapasitet på Ris skole 

Det er foreslått å øke skolekapasiteten på Ris skole fra 7 paralleller til 9 paralleller fra skoleåret 2021-

2022 til skoleåret 2027-2028. Dette skal løses ved å plassere en brakkerigg på basketballbanen i 

skolegården. Bakgrunnen er at man mangler skoleplass på ungdomstrinnet for to av klassene fra 

Skøyen skole, fordi byggingen av Hoff skole er forsinket. 

På Ris skole har man levd med undervisning i brakker fra 1945 til 2014. Det gir naturligvis en stor 

motstand mot en ny runde med brakker. 

Skolens ledelse ønsker i utgangspunktet heller ikke dette, men mener at dersom vi skal si nei til det 

må det foreligge et alternativ som er bedre for alle berørte parter. Med andre ord må det foreligge et 

tilfredsstillende skoletilbud for elevene fra Skøyen et annet sted. 

Det er ingen fordeler for Ris skole med flere klasser. Vi kan hente ut noen stordriftsfordeler, men de 

midlene må vi bruke til å kompensere for at skolen blir større, med et  mer uoversiktlig elevmiljø. 

Med flere ansatte må vi også for å sike oss at vi fremstår som en enhetlig skole med ett 

profesjonsfelleskap. 

Man finner imidlertid ikke dekning i forskning som viser at elevenes læringsmiljø og læringsutbytte er 

bedre eller dårligere på små skoler eller store skoler. Dersom forslaget blir en realitet vil vi gjøre vårt 

for at elevenes læringsmiljø og læringsutbytte skal bli bra. 

Hovedutfordringen for skolen er mangel på gymsaler. Skolen har i utgangspunktet for liten kapasitet 

med en gymsal av normalstørrelse og en liten fra  1915. I tillegg til kroppsøving har det mest 

populære valgfaget, Fysisk aktivitet og helse, også behov for gymsaler. Et annet populært valgfag, 

Produksjon for scene, har fått endrede kompetansemål med behov for scenen i gymsalen. 

Med flere klasser må noen av klassene få undervisning i kroppsøving et annet sted enn på skolen. Vi 

synes ikke det er holdbart i syv år. Vi mister oversikten over elevene til og fra skolen, og det blir 

slitsomt for dem og lærerne med arbeidsted på flere steder. Vi mener derfor at det bør bygges en 

flerbrukshall på tomten mellom Ris skole og det gule huset. 



Med unntak av gymsaler har skolen like mange spesialrom som om skolen ble bygget som en 9-

parallell skole. Det blir imidlertid mer krevde og lage gode timeplaner. For eksempel fagdagene vi 

startet med dette skoleåret kan også bli berrørt på flere trinn, fordi noen klasser må ha mat og 

helse, kunst og håndverk eller musikk fast på fredager. 

Brakkeriggen bygges etter Tec 17 (samme standard som om det var et permanent bygg som settes 

opp) Det skal være solavskjerming og ventilasjon med kjøling. 

Skolen har fått være med å utforme arealene innvendig innenfor de rammene et modulbygg gir. 

(Tegningene foreligger i dokumentliste på denne siden.) 

Byggeperioden vil vare fra mars til juli 2021. Prosjektleder vil være i tett dialog med skolen for å 

ivareta sikkerheten under byggingen. 

Ingen klasser vil være mer enn ett år i brakkeriggen. 

Intensjonen er at basketballbanen skal erstattes med en ny et annet sted i skolegården/i flukt med 

skolegården. 

Ris skole har i utgangspunktet mindre helsesykepleierressurs enn de andre skolene i bydelen. Det er 

viktig at den økes. Særlig ved en utvidelse av elevtallet.  Rådgiverressursen og ressursen til 

sosiallærer øker når vi flere elever. 

Dersom forslaget blir en realitet vil elevene fra Skøyen skole bli elever på Ris skole på lik linje med 

eleven fra de andre skolene; vi vil blande elevene fra de ulike skolene. Det er selvfølgelig viktig at 

skolen, elevene og foresatte tar dem godt imot. 

 Vi vil selvfølgelig være i tett dialog med elevrådet, FAU, de ansatte og driftsstyret for at dette skal bli 

så bra som mulig. 
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