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Skolekapasiteten i Oslo vest   

Informasjon om skolekapasitetssituasjonen i Bydel Ullern og Bydel Vestre Aker. Dette sendes ut til alle berørte skoler, 

FAUer og bydelsutvalg. 

Avsender: Avdeling for skoleanlegg, Utdanningsetaten. 

Kontaktperson: Andrea Rodriguez, tlf: 467 74 726, e-post: andrea.rodriguez@ude.oslo.kommune.no. 

Neste nyhetsbrev sendes ut fredag 9. oktober. 

 

 

Denne uken 

Brukermøte med lokalt AMU 

Tirsdag 22. september ble det det første brukermøtet holdt. 

 

Foto: FirstPA Utvikling 

Det ble gjennomgått hva en brukerprosess er; for å gi kunnskap om bakgrunn, prosess 

og de føringene man som brukergruppe har. Den viktigste jobben er å se på løsninger 

slik at det kan bli best mulig for elever og lærere. Det er også viktig å merke seg at 

brukergruppa ikke har medbestemmelsesrett, men at de gir en anbefaling til hvordan 

dette best mulig kan løses.  

Det ble videre diskutert paviljongens plassering, hvilke behov skolen har og 

romløsning.  

Når brukerprosessen og behandlingen i AMU er gjennomført starter prosessen med å 

søke arbeidsmiljøtilsynet og prosess med PBE med tilhørende nabovarsling og dialog 

med Byantikvar.   
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Møte med FAU Ris, FAU Skøyen, bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker og UDE 

Samme ettermiddag hadde FAU Ris og FAU Skøyen møte. Utdanningsetaten var med 

på Teams, og i tillegg var politikerne Yngvar Husebye og Monika Dypeng fra 

bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker tilstede.  

Både FAU Skøyen og FAU ved Ris uttrykte sin bekymring rundt paviljong-oppsett på 

Ris skole. FAU Skøyen er bekymret for at dette vil bli en permanent løsning og at det 

vil føre til at Hoff-prosjektet ikke får like høy prioritet. FAU Ris er bekymret for det 

psykososiale miljøet blant elevene på Ris når skolen utvides til en ni-parallell, 

lærernes arbeidsmiljø og hvordan man skal sikre gymkapasitet og en tilstrekkelig 

helsesykepleierresurs. I tillegg er Ris FAU også bekymret for at paviljongen vil bli 

stående lenger enn det det planlegges for. 

UDE forsikret begge FAUer om at ny skole på Hoff stadig har høy prioritet og at det 

arbeides for raskere fremdrift. UDE kunne også meddele at dette skal være en god 

løsning fram til den nye skolen på Hoff står klar, men at det stadig er en midlertidig 

løsning og at den nye skolen er den endelige løsningen. En paviljong på Ris skole skal 

ikke bli stående lenger enn nødvendig. 

Det ble utrykt misnøye med manglende dokumentasjon på de vurderingene som er 

gjort vedrørende paviljonger på Skøyen, Smestad og Ris. Det er også ønskelig å få 

dokumentasjon på dette fra PBE.  

Det var mange spørsmål under møtet og det ble avtalt at FAU Ris skulle sende en 

oppsummering til UDE. Dette blir har blitt sendt ut og UDE svarer på spørsmålene i 

løpet av neste uke.  

Byrådets budsjettforslag framlagt  

Onsdag 23. september ble Byrådets budsjettforslag for 2021 lagt fram for Bystyret.  

Her kan dere lese om skoleutbygging i Oslo.  

 

  

https://www.oslo.kommune.no/politikk/budsjett-regnskap-og-rapportering/budsjettforslag-2021-og-okonomiplan-2021-2024/?del=8-7#doc-8-7-10

