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Skriftlige spørsmål fra driftsstyret på Ris skole 

 

1. Spørsmål som også FAU har bedt om svar på  

 

Bakgrunnen for denne saken, prosessen frem til nå, hvilke alternativer har blitt vurdert 

og hvordan? Hva blir neste steg i prosessen med Plan- og bygningsetaten? 

 Dette svarer vi på i et eget notat (vedlagt).  

 

2. Paviljongen skal ligge der elevenes basketballbane ligger. Slik vi forstod på møtet skal 

det etableres en ny basketballbane et annet sted på skolens område. Vil denne stå klar 

til deler av skolegården blir avstengt til bygging av paviljong? 

 Vi skal jobbe for at aktivitetstilbudene i dagens skolegård blir berørt så lite som mulig 

under bygging og etter ferdigstillelse av paviljongen. Dette er presisert av UDE og 

Plan- og bygningsetaten i arbeidsmøter og Undervisningsbygg har fokus på dette. 

Tilbud som blir berørt av paviljongens plassering skal erstattes/opprettholdes andre 

steder i skolegården. Vi må undersøke nærmere med Undervisningsbygg, som er vår 

leverandør, om hvordan dette skal løses.  

 

3. Det påløper en del pukkelkostnadder med etablering av 6 nye klasser. Får skolen 

dekket utgifter til inventar herunder prosjektorer eller monitorer? Får skolen dekket 

kostnadene til pc-er til de 180 elevene og de 16 ansatte? Får vi dekket øvrige 

kostnader til læremidler? 

 Det etableres et eget inventarprosjekt som vil ivareta skolens behov for møblering og 

nødvendig AV-utstyr i paviljongen. Inventarprosjektet finansieres sentralt. Hva gjelder 

PC-er, lærebøker og andre nødvendige læremidler som ikke leveres i regi av 

inventarprosjektet, vil skolen etter nærmere avtale få tildelt en øremerket 

innkjøpsramme til formålet.  

 

4. Får skolen tildelt ekstra ressurser til planleggingen og omorganisering av skolen? 

 Skolen vil få tildelt en kompensasjon for ekstrabelastningen prosjektet påfører skolens 

ledelse og administrasjon i prosjekterings-, bygge- og flyttefasen. Kompensasjonen er 

lik for alle skoler i tilsvarende situasjon og utgjør ca. 190 000,- eks. mva. på årsbasis.  

 

5. Som sagt ønsker skolen at det etableres en idrettshall på tomten mot det gule huset. Da 

det blir krevende for elever og lærer med transport i løpet av skoledagen i syv år og 

fordi Ris skole i utgangspunktet har for liten gymsalskapasitet. Vi ønsker bekreftelse 

på at det undersøkes hvilke muligheter det er for dette. 

 Etablering av idrettshaller er Bymiljøetatens ansvar. Vi løfter problemstillingen til 

BYM og vår egen byrådsavdeling, OVK. 

 

6. Kan det også utredes at en foreløpig løsning på gymnastikkproblematikken kan være 

at man setter opp "boble" over hele eller deler av fotballbanen i vinterhalvåret for å 

kunne ha gym der? Vi vil da også trenge flere garderober. 

 Se ovenfor om BYMs ansvar. Det må arbeides videre med å løse behovet for 

kroppsøving. 

 

7. Likeledes ønsker vi en bekreftelse på at det ikke er skolen som skal arrangere 

transporten til og fra fremleiet idrettshall til en idrettshall kan stå klar ved skolen. 



 Når det er snakk om ungdomsskoleelever er normen at elevene selv tar offentlig 

transport til kroppsøvingsaktivitet. Ofte legges tiden for KRØ til tidlig eller sent på 

dagen slik at elevene kommer direkte hjemmefra eller kan dra rett hjem etterpå.  

 

8. Ris skole har i utgangspunktet en svært liten helsesøsterressurs. 80% stilling til 628 

elever. Sikrer dere at Ulleren bydel og Vestre Aker bydel gir en tilstrekkelig ressurs 

med økt elevtall?  

 Det er bydelene som har ansvar for å sikre tilstrekkelig helsesøsterressurs etter 

normen. Vi vil bistå i dialogen med bydelen, og i vurdering av eventuelle 

kontorplassbehov.  

 

 


