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Bekymringsmelding – Brakkeskole på Ris ungdomsskole 
Mangelfull plan for skoledekningen på ungdomsskoletrinnet for Vestre Aker og Ullern-Bygdøy 
 
FAU for Ris skole, FAU Vinderen og FAU for Slemdal skole har gått sammen for å fremme en felles 
bekymringsmelding vedrørende kommuneadministrasjonens manglende plan for en langsiktig og 
forsvarlig håndtering av elevtallsveksten på ungdomsskoletrinnet for Bydel Vestre Aker og Ullern-
Bygdøy. Det har vært en tett og god dialog med FAU Skøyen i prosessen med dette notatet.  
FAU Skøyen fortsetter sin prosess med UDE paralellt med vårt bekymringsnotat. 
 
Byrådsavdeling for kunnskap og oppvekst bes redegjøre for hvordan kommunen har kunnet 
konkludere med at det ikke lar seg gjøre å etablere et midlertidig forsvarlig nærskoletilbud til 
skolekretsen til Skøyen skole, for ungdomstrinnet for perioden 2021-2028.  
 
Videre bes Byrådsavdeling for kunnskap og oppvekst om å redegjøre for hvorfor kommunen har 
kommet frem til at en brakkeskole på Ris ungdomsskole for perioden 2021 – 2028 er den totalt sett 
beste løsningen – for samtlige av bydelenes elever.  
 
Iht Skolebehovsplanen for 2021-2030 har både Område 6 og 7 for Vestre Aker store 
kapasitetsproblemer mht ungdomsskoletrinnet. Det er en reell bekymring for at en brakkeskole på 
Ris skole, som skal håndtere utfordringene med elevveksten i Bydel Ullern- Bygdøy, vil forverre 
situasjonen for de elever som tilhører skolekretsen for Ris skole.  Det er en forutsetning at Oslo 
kommune finner robuste løsninger for samtlige av sine elevers skolebehov – og at dette står seg over 
tid. Vi ber Byrådsavdeling for kunnskap og oppvekst å fremlegge prognoser for elevtallsveksten for 
bydel Vestre Aker for de neste 8 – 10 år. Videre ber vi om en redegjørelse for hvordan bydelenes 
egen elevvekst skal ivaretas i denne perioden.  
 
Den planlagte brakkeskolen på Ris skole oppfyller ikke SKOK for skoleanlegg med hensyn til 
funksjons- og arealkravene til kroppsøvingsfaget. Forutsetningen for en eventuell etablering av en 
brakkeskole på Ris skole, er at kroppsøvingstilbudet for de totalt 800 elevene løses lokalt på 
Vinderen/Gaustad – i nærhet til eksisterende skoleanlegg. Dersom dette ikke lar seg løses, kan ikke 
brakkeløsningen ansees som et forskriftmessig og reelt alternativ.  
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FAU for Ris skole, FAU Vinderen skole og FAU for Slemdal skole har med dette gått sammen for å 
fremme en felles bekymringsmelding kommuneadministrasjonens manglende plan for en langsiktig 
og forsvarlig håndtering av elevtallsveksten på ungdomsskoletrinnet for Bydel Vestre Aker og Ullern-
Bygdøy. Utdanningsetaten, ved avdeling skoleanlegg, har i løpet av et svært kort tidsrom kommet 
opp med en hasteløsning for ungdomsskoledekningen for Skøye skoles elever. Dette er konkretisert i 
en plan om å etablere en brakkeskole i skolegården til Ris ungdomsskole. Planen bærer sterkt preg av 
tidspress, og har er ikke tilstrekkelig konsekvensutredet. FAU for Ris skole, FAU for Vinderen og FAU 
for Slemdal skole er strekt bekymret for at denne løsningen vil få store følgekonsekvenser ila svært 
kort tid.  
 

1. Bakgrunn – Behovet for ny mottakerskole på ungdomstrinnet for Skøyen skole 
Bydel Ullern-Bygdøy er i stor vekst med hensyn til elevtall. Oslo kommune har i den forbindelse 
utarbeidet en langsiktig plan for elevmassen på Skøyen skole – hvor disse skal gå inn under en 
fremtidig skolekrets for en ny, planlagt ungdomsskole på Hoff. Iht skolebehovsplanen 2019 – 2028, 
var ny kombinert barne- og ungdomsskole på Hoff planlagt til skolestart 2022. Utviklingsplanene er 
imidlertid utsatt flere ganger, grunnet prosessen rundt Plan- og bygningsetatens forslag til 
områdeplanen for Skøyen, samt koordineringen av de ulike kommunale funksjonene som skal inngå 
på samme tomt. Ny barne- og ungdomsskole ble først utsatt til skolestart 2024, for deretter å bli 
utsatt ytterligere, nye runder. P.t er status at det nye skoleanlegget på Hoff tidligst vil stå ferdig i 
2028. 
 
Forsinkelsene med det nye skoleanlegget på Hoff skaper store utfordringer for skolesituasjonen og 
elevdekningen i bydelene Ullern-Bygdøy og Vestre Aker. Høsten 2021 må det foreligge en løsning for 
de totalt 100 elevene fra Skøyen skole som skal over på ungdomsskoletrinnet. Halvparten av Skøyen 
skoles elever som skal over på ungdomstrinnet gå til Majorstuen skole, mens skoledekningen for de 
øvrige elevene må løses på andre måter. Utdanningsetaten, ved Avdeling for skoleanlegg, har 
ansvaret for å sikre skoledekningen for kommunens elever.  Avdeling for skoleanlegg har her valgt å 
fremme et forslag om at halvparten av elevene fra Skøyen skole, dvs to fulle klasser per år, skal over 
til Ris skole i perioden 2021- 2028. Dette er tenkt løst som en midlertidig brakkerigg etablert på Ris 
skoles utomhusanlegg – med kapasitet for totalt seks skoleklasser. Tiltaket vil beslaglegge et større 
areal som i dag fungerer som skolegård og idrettsanlegg for elevene for Ris skole. Tiltaket overskrider 
regulert tomteutnyttelse, og krever dispensasjon fra Plan- og bygningsetaten.   
 
Utdanningsetatens planlagte tiltak, med brakkerigg på Ris skole, er nylig initiert og utarbeidet på kort 
tid. Skoleledelsen ved Ris skole ble først i juni 2020 gjort kjent med utfordringene knyttet til det 
økende elevtallet i bydel Ullern-Bygdøy, samt at underkapasiteten for Skøyen skole var planlagt løst i 
Bydel Vestre Aker. Ris skole er i dag en 7-parallell skole, med ca 630 elever. Det er høyt press på 
elevinntaket på Ris skole, og ved skolestart høsten 2020 fikk ikke alle elevene som søkte seg til skolen 
plass. Ved en eventuell utvidelse av Ris skole i perioden 2021- 2028, vil elevmassen på Ris økes med 
30 % til en 9-parallell skole. Totalt vil skolen da ha 810 elever, i en periode på 6 – 7 skoleår.  
 
FAU ved Ris skole ble først kjent med det planlagte tiltaket ved skolestart høsten 2020. FAU ba da om 
en orientering fra Utdanningsetaten, ved Avdeling for skoleanlegg, om forutsetningene og 
begrunnelsene for det planlagte tiltaket. Det ble gjennomført et informasjonsmøte på Ris skole 
22.09.2020, med deltagelse fra Ris skole FAU, rektor ved Ris skole, Skøyen skole FAU samt 
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representanter fra Bydelsutvalget for Vestre Aker. Avdeling for skoleanlegg redegjorde på møtet for 
de mange alternativer som angivelig er vurdert fra kommunens side i forkant av beslutning, samt 
begrunnelse for hvorfor flere av disse ble ansett som uegnede.  
 
Vår samlede vurdering er at Utdanningsetatens argumenter for valg av løsning med etablering av 
brakkeanlegg på Ris skole er svake. Konsekvensene for den planlagte brakkeskolen på Ris ikke er 
redegjort for i tilstrekkelig grad, og beslutningen bærer preg av at Utdanningsetaten har handlet 
under sterkt tidspress. Tiltaket er kun planlagt gjennomført for å løse en spesifikk problemstilling 
knyttet til én skolekrets – men uten at det er vurdert hvilke konsekvenser dette har for den samlede 
elevmassen i Bydel Ullern-Bygdøy og Bydel Vestre Aker. Dette er sterkt bekymringsfullt, og vi ser oss 
derfor pliktig til å varsle dette til de respektive byrådsavdelinger – samt til Kultur- og 
utdanningsutvalget. 
 

2. Mulighetene for nærskoletilbud for Skøyen skole i perioden 2021 - 2028  
Det bør være et overordnet mål at elevmassen for Skøyen skole tilbys en lokal løsning på 
ungdomsskoletrinnet - i påvente av at permanent skoleanlegg står klart i 2028.  
En Paviljong (brakkeskole) som midlertidig løsning lokalisert på Skøyen barneskole, var planlagt i 
lengre tid, men ble skrinlagt 13. juni i år da utnyttelsesgraden på denne skoletomten ble vurdert for 
stor fra kommunens side.  
FAU for Ris skole, FAU for Vinderen skole og FAU for Slemdal skole vil hevde at det foreligger flere, 
aktuelle alternativer for å etablere et midlertidig nærskoletilbud for skolekretsen til Skøyen skole. 
Dette ble lagt frem muntlig for Utdanningsetaten i møtet 22.09.2020. Utdanningsetaten har på sin 
side svart dette delvis opp - i en skriftlig tilbakemelding 30.09.2020 og 07.10.2020. 
Det er en reell bekymring for at Utdanningsetaten ikke har undersøkt og vurdert mulighetene for å 
etablere et midlertidig nærskoletilbud på Hoff grundig nok.  
 
Vi ønsker med dette å redegjøre for noen utvalgte tomter og bygg som kunne være aktuelle for et 
slikt formål:   
 
Nedre Skøyen vei 24 +26  
Nedre Skøyen vei 24- + 26 er den planlagte tomten for etablering av nytt skoleanlegg på Hoff. Oslo 
bystyre fattet 08.10.2020 vedtak om et strategisk kjøp av Nedre Skøyen Vei 24- 26, fra eier Nordr 
(tidligere Veidekke Eiendom).  
 
Eksisterende bygningsmasse på Nedre Skøyen vei 24 + 26 planlegges på sikt å rives, for å gi plass til 
nytt skoleanlegg og kommunale tjenestetilbud. Nedre Skøyen vei 26 er det tidligere 
administrasjonsbygget til Orkla, og fremstår som et solid og godt vedlikeholdt næringsbygg.  Bygget 
har stor transformasjonsgrad, og kan med rimelige tiltak konverteres til undervisningsformål.  Nordr 
/ Veidekke forvalter bygningsmassen i dag.  
 
Utdanningsetaten har på sin side vurdert bygningsmassen på Nedre Skøyen vei 24 + 26 på et tidligere 
tidspunkt, og deres fagansvarlige arkitekt har konkludert med at begge er uegnet som 
undervisningsbygg.  Ved kartleggingen av bygningsmassen på Nedre Skøyen vei 24, ble det 
konkludert med at bygget ikke har tilstrekkelig kapasitet for en fullverdig, maksimal situasjon med en 
kombinert barne- og ungdomsskole på 800 elever. Bygget er imidlertid ikke vurdert som et 
midlertidig skoleanlegg kun for ungdomsskoletrinnet, for de elever fra Skøyen skole som skal over på 
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ungdomstrinnet. Det er sterkt beklagelig at dette scenariet ikke er vurdert – da det representerer en 
lokal, gjennomførbar løsning – som kunne sikret at Skøyens elevmasse hadde fått muligheten til å 
etablerer seg på Hoff, før det endelige skoleanlegget står klart.  Vi er imidlertid innforstått at en 
midlertidig gjenbruk/transformasjon av den eksisterende bygningsmassen på Nedre Skøyen vei 24 – 
26 står i konflikt med gjeldene plan for bygging av det nye skoleanlegget. For at dette skal være 
gjennomførbart, så må denne planen revurderes med tanke på gjenbruk av Nedre Skøyen vei 24 og 
med tanke på at fremdriften skal opprettholdes.  
 
Paviljong i Nedre Skøyenvei 26 
Basert på skisser av planlagt ny bygningsmasse, publisert i b.a. Akersposten, og vår kjennskap til den 
aktuelle tomten i Nedre Skøyenvei, så mener vi det må være mulig å planlegge rive- og 
byggeprosessen på en slik måte at det er mulig å ha en paviljiong plassert på denne tomten i hele 
perioden. 
 
Hovfaret 13 
Hoff-/Skøyen-området er i transformasjon, og har flere næringsbygg som står ledige og som er egnet 
for tilrettelegging og transformasjon til undervisningsformål. Vi anmoder derfor at Oslo kommune 
gjør en ny vurdering og et utvidet søk av andre, aktuelle bygg nær den nye skoletomten.   
 
Ris skole FAU har bl.a vært i kontakt med eier av Hovfaret 13, Johannes Thorsnes v/Urbania Eiendom. 
Urbania Eiendom vurderer det slik at bygningsmassen i Hovfaret 13 kan egne seg godt som et 
midlertidig undervisningsbygg for ungdomsskoletrinnet. Urbania Eiendom har ansatte med erfaring 
og kjennskap til kravene til undervisningsbygg, og kan tilby en løsning i Hovfaret 13 som kan utvikles 
trinnvis. Skoleanlegget kan planlegges over tre av byggets etasjer, med tilrettelegging for kantine og 
kroppsøving. Videre har bygget rause utearealer med nærhet til et grøntområde.  
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Hovfaret 11 
Et annet aktuelt alternativ som midlertidig undervisningsbygg for ungdomsskoletrinnet er City- 
bygget i Hovfaret 11. Dette bygget har også en rasjonell struktur, som egner seg godt for 
transformasjon. I henhold til Utdanningsetaten har også dette bygget vært vurdert i en tidligere fase, 
men det er ukjent hvilke kartlegginger som er gjennomført, og hvorfor det anses som uegnet.   
 

  
 
Fordelene med et nærskoletilbud – også for et midlertidig anlegg 
Det er mange fordeler med å ta i bruk ledige lokaler eller avvente bygging av hele tomten i Nedre 
Skøyenvei 24+26. Det er en mulighet å avvente byggingen av sosialboliger, for å sette en midlertidig 
paviljong i Nedre Skøyenvei 26, imens byggingen av skolen på Nedre Skøyenvei 24 pågår.  
Dette alternativet vil ha en rekke positive konsekvenser for Skøyen-elevene; 
 

• Elevene som kommer fra Skøyen skole får dekket kravet om en nærskole – med mulighet til å 
gå på en ungdomsskole i sitt lokalmiljø der de har sin tilhørighet 

• Skoleveien er betydelig kortere og mindre utsatt for trafikkfarlige situasjoner 
• Det unngås å overbelaste ytterligere en allerede fullbesatt skole 
• Det unngås å forringe og redusere utomhusanlegget på Ris skole 
• En fast lærerstab og et stabilt elevmiljø vil kunne etablere seg og bygge seg opp på Hoff, i god 

tid før nytt skoleanlegg står klart 
 
FAU for Ris skole, FAU for Skøyen skole, FAU for Vinderen skole og FAU for Slemdal skole oppfordrer 
Byrådsavdelingen for kunnskap og oppvekst om å gjennomføre en ytterligere vurdering av 
muligheten for å etablere et nærskoletilbud på Hoff for Skøyen skoles elever i perioden frem til nytt 
skoleanlegg står klart i 2028. Våre relativt enkle undersøkelser har avdekket at det foreligger flere 
aktuelle bygg i nærområdet, og at dette er økonomisk forsvarlig og fullt gjennomførbart.  
Videre er det også kommet frem at flere skoler som f.eks Øraker skole og Persbraathen har kapasitet 
til flere elever på sin skole. 
 

3.Fremskrivelser av elevveksten og konsekvensene for Bydel Vestre Aker  
Det vises til Skolebehovsplanen 2019 – 2028 for Oslo kommune, ref:  
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13364216-
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1584021873/Tjenester%20og%20tilbud/Skole%20og%20utdanning/Skolebehovsplanen%202019%E2
%80%932028/Skolebehovsplan%202019-2028%20-%20Byr%C3%A5dets%20plan.pdf 
 
Ny skolebehovsplan for 2022-2031 kommer på høring våren 2021. For Område 6 Vestre Aker vest 
står det følgende om kapasitetsutfordringer 
 
«På barnetrinnet har det de siste årene vært høy oppfyllingsgrad ved skolene i området. Opprettelsen 
av Holmen skole og utvidelsen av Slemdal skole medfører økt kapasitet i naboområdet område 7, 
Vestre Aker vest. Deler av kapasiteten kan brukes til å avlaste barnetrinnet i område 6 ved behov.  
 
På ungdomstrinnet forventes det en markant økning i behovet for elevplasser de kommende årene. 
Den eneste skolen med ungdomstrinn i området er Hovseter skole, og framskrivningene viser at det 
forventes en høy oppfyllingsgrad i området også etter utvidelsen av Hovseter skole ferdigstilles.  
 
FO-bygget (tidligere Forsvares Overkommando) blir benyttet som erstatningslokaler for skoler under 
rehabilitering og utbygging. Bygget blir i perioden fram til 2020 benyttet som erstatningslokale for 
Slemdal skole.»  
 
For Område 7 Vestre Aker øst står det følgende om kapasitetsutfordringer: 
 
«Opprettelsen av Holmen skole til skolestart 2018 og utvidelsen av Slemdal skole gir tilstrekkelig 
kapasitet på barnetrinnet gjennom hele planperioden. Ledig kapasitet kan brukes til å avlaste 
barnetrinnet i naboområde 6, Vestre Aker vest.  
 
På ungdomstrinnet viser de nyeste framskrivningene at kapasiteten ikke forventes å være tilstrekkelig 
gjennom hele planperioden. Det er begrensede muligheter for å avlaste mot område 5 Ullern-Bygdøy 
og område 6 Vestre Aker vest.» 
 
Iht Skolebehovsplanen for 2021-2030 har både Område 6 Vestre Aker vest og Område 7 Vestre Aker 
øst store kapasitetsproblemer på ungdomsskoletrinnet, og begrensede muligheter til avlastes mot 
bydel Ulleren-Bygdøy.  
 
Flere av ungdomsskolene i Bydel Vestre Aker planlegges rehabilitert og utvidet.  Hovseter 
ungdomsskole skal etter planen være ferdig rehabilitert og utvidet med nytt skolebygg innen 2023. 
Skolen er nå lokalisert i det midlertidige skoleanlegget på FO-bygget på Huseby. Nye Holmen 
barneskole vil fom skolestart 2024 ha behov for en mottakerskole på ungdomstrinnet. Fra skolestart 
2024 skal det gå tre klasser hvert år fra Holmen til Midtstuen. Ifølge Undervisningsbygg skal 
Midtstuen ungdomsskole totalrehabiliteres samt utvides, med oppstart i 2024. Rehabilitering og 
nybygg for Midtstuen skole vil stå ferdig i 2027. Elevene fra Midtstuen skole skal etter planen 
lokaliseres i FO-bygget på Huseby fom 2023, når Hovseter skole flytter ut.  
 
Samtidig med disse tiltakene, øker elevtallet innenfor skolekretsen for Slemdal, Smestad og 
Vinderen. Skolebehovet på ungdomstrinnet for disse tre barneskolene skal primært dekkes av Ris 
skole, med mindre nåværende inntaksgrenser endres. Ved skolestart høsten 2020 var samtlige 8. 
klassetrinn fylt opp – og det stod da ca 15- 20 elever på venteliste.  
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Det er viktig i denne sammenheng å trekke frem Slemdal skoles historikk. Slemdal skoles elever og 
ansatte har hatt tilhold i diverse midlertidige lokaler i skoleårene 2016 - 2020. Elevene ved Slemdal 
skole har tilbakelagt totalt fire skoleår med bussing, midlertidige løsninger med FO-bygget på 
Huseby, og i kombinasjon med Holmen skole. Dette grunnet langt vedlikeholdsetterslep i 
kombinasjon med dårlig planlegging av rehabiliteringen og utvidelsen av det eksisterende 
skoleanlegget på Slemdal. Det har vært en stor utfordring for Slemdal-elevene å leve med den 
temporære skolesituasjonen, og det er få av disse elevene og deres foresatte som ønsker å 
gjennomføre skolegangen på ungdomstrinnet i de midlertidige lokalene på FO-bygget. Det må av den 
grunn forventes at mange av elevene ved Slemdal skole vil søke seg til Ris skole, og at dette vil 
medføre et ytterligere press på skolens inntaksevne og kapasitet.  
 
Det er en reell bekymring for at en brakkeskole på Ris skole – som skal håndtere utfordringene med 
elevveksten i Bydel Ulleren- Bygdøy – vil forverre situasjonen for de elever som hører innunder 
skolekretsen for Ris skole.  Det er i denne sammenheng relevant å stille spørsmål om det er forsvarlig 
fra kommunens side å løse elevtallsveksten for Skøyen skole, som ligger i Område 5 Ullern – Bygdøy, i 
en bydel som er tilsvarende presset i forhold til sine egne inntaksområder. Det løser svært lite å flytte 
to ungdomsskoleklasser årlig fra Bydel Ullern-Bygdøy til Bydel Vestre Aker, dersom den sistnevnte 
bydelen også vil erfare samme underkapasitet i løpet av få år. Det må være en forutsetning at Oslo 
kommune finner robuste løsninger, som står seg over tid. Av den grunn bør det kunne stilles som 
krav at Utdanningsetaten søker å finne gode løsninger for skolebehovet for Skøyen skole innenfor 
bydel Ulleren – Bygdøy.  
 
Vi ber Byrådsavdeling for kunnskap og oppvekst om å fremlegge oppdaterte prognoser for 
elevveksten for bydel Vestre Aker for de neste 8 – 10 år. Videre ber vi om en redegjørelse for 
hvordan bydelens egen elevvekst skal ivaretas på en forsvarlig og forutsigbar måte i denne perioden.  
 

3. Brakkeskoleanlegg på Ris skole må oppfylle kravene til SKOK  
Iht Utdanningsetaten ved Avdeling for skoleanlegg skal den planlagte brakkeskolen på Ris skole bestå 
av en tre etasjers paviljong med nye klasserom. Brakkeskolen skal lokaliseres på dagens 
basketballbane, og beslaglegger dette arealet. Iht Utdanningsetaten vil brakkeanlegget, sammen 
med det eksisterende skoleanlegget på Ris skole, oppfylle kravene til Standard kravspesifikasjon for 
Oslo kommune (SKOK) - men da kun for undervisningsrom for de teoretiske og praktiske fagene. 
SKOK for skoleanlegg er imidlertid ikke oppfylt med hensyn til funksjons- og arealkravene til 
kroppsøvingsfaget. Utdanningsetaten har bekreftet at de er ansvarlig for å finne tilgjengelig 
kroppsøvingsareal og fasiliteter for en slik utvidelse, men kan p.t ikke redegjøre for hvor og hvordan 
dette skal løses. Bydel Vestre Aker har en underkapasitet på flerbrukshaller, og de to nærmeste 
anleggene til Ris skole er Heming-anlegget på Slemdal og Domus Athletica på Ullevål. Heming-
anlegget avlaster allerede Slemdal skole – da dette skoleanlegget er dimensjonert med kun én 
idrettshall. I mangel på andre alternativer, har Utdanningsetaten pekt på at Domus Atletica er det 
beste – og sannsynligvis eneste – alternativet for elevene for Ris skole. Det planlegges her for at 
elevene skal busses, gå eller sykle til Domus Athletica i bydel Nordre Aker for å ha kroppsøving. Det 
er en betydelig avstand og ca 20 minutters gange mellom Ris skole og Domus Atletica. UDE har ikke 
redegjort for hvorvidt det er tilstrekkelig kapasitet ved Domus Atletica, eller om det i det hele tatt er 
akseptabelt å sende ungdomsskoleelever til et idrettsanlegg som samtidig vil være i bruk av 
studenter ved universitetet på Blindern.  
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Et annet  problem vil være med eksterne utearealer for elevene ved en foreslått 9-parallell på 
Ris. Gaustadskogen er et mye brukt til dette, men tidsperioden 2021-2028 vil sammenfalle med 
byggeperioden på Rikshospitalet. Stikkveien fra Slemdalsveien vil være eneste vei inn til 
Gaustadskogen, og den skal til gjengjeld brukes til anleggsvei og tungtrafikk, i snitt et vogntog 
annethvert minutt på det mest intense. Dette er planen til HSØ som skal på høring rett over 
nyttår. Markatilgangen vil nok sikres med fysiske barrierer, men kvaliteten på område som 
rekreasjonsområde vil utvilsomt forringes. Med alle utkjørslene fra eiendommene er det også et 
spørsmål om fysiske barrierer langs deler av veien er tilstrekkelig sikkerhet for kombinasjonen 
skoleungdom og tungtrafikk. 
 
  
 
 
Løsningen for brakkeskole, uten et tilfredsstillende tilbud for kroppsøvingsfaget, bryter med SKOK for 
skoleanlegg. Løsningen kan ikke kategoriseres som «midlertidig», når den har en varighet på 
minimum seks skoleår. Dette vil påvirke og forringe krøppsøvingsfaget til samtlige elever ved Ris 
skole. Mye av undervisningstiden vil gå med til å forflytte seg mellom anleggene. Videre er skolens 
ledelse bekymret for at de mister oversikten over elevene, og at det vil være en stor belastning for 
lærerne med delt arbeidssted over flere år.  Dette vil gå utover læringsmiljøet til elevene og 
arbeidsmiljøet til de ansatte.  
 
Forutsetningen for en eventuell etablering av en brakkeskole på Ris skole, er at kroppsøvingstilbudet 
for de totalt 800 elevene løses lokalt på Vinderen/Gaustad – i nærhet til eksisterende skoleanlegg. 
Dersom dette ikke lar seg løses, kan ikke brakkeskolen ansees som et forskriftmessig og reelt 
alternativ. Videre er det et paradoks at brakkeskolen skal plasseres på skolens eneste 
basketballbane, og at man med dette grepet mister et ytterligere nærtilbud for kroppsøvingsfaget. 
 
Skolens ledelse og driftsstyret ved Ris skole har identifisert en løsning for kroppsøvningsfaget som er 
ønskelig – og gjennomførbar. I utkanten av skoletomten er det et uutnyttet tomteareal som kan 
benyttes til å etablere en midlertidig eller permanent flerbrukshall. Utdanningsetaten har avvist 
dette – med den begrunnelse at Plan- og bygningsetaten ikke vil gi dispensasjon til en ytterligere 
arealutnyttelse av skoletomten, utover brakkeriggen. Med hensyn til at brakkeskolen krever en 
dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for Ris skole, er det både ulogisk og inkonsekvent at det 
er kun dette bygningsvolumet som kan tillates – når en flerbrukshall er nødvendig for å oppfylle 
kravene til SKOK. Videre stiller vi spørsmål ved Utdanningsetatens vurdering at Ris skole er det 
samlet sett beste alternativet, dersom midlertidige dispensasjoner fra reguleringsplanen ikke tillater 
full tilrettelegging for skolens areal- og funksjonsbehov. Det må i denne sammenheng antas at 
økonomiske hensyn har lagt føringer for beslutningene, og at dette har påvirket kommunens vilje til 
å søke en løsning med et fullgodt kroppsøvingstilbud for Ris skoles elever.  
 
Vi vil i denne sammenheng på nytt trekke frem at flere av elevene i Bydel Vestre Aker har hatt en 
skolegang på barnetrinnet preget av midlertidige løsninger i ulike bygningsanlegg. Slemdal skoles 
elever bør ikke bli belastet på nytt på ungdomsskoletrinnet med et skoleanlegg preget av mangel på 
arealer og ad-hoc løsninger. Vi ber derfor Byrådsavdeling for kunnskap og oppvekst om en 
redegjørelse for hvordan en eventuell etablering av brakkeskole på Ris skole kan løses 
forskriftsmessig og tilfredsstillende – og med komplette arealer og funksjoner på og nær skolen. 
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4. Oppfølging og dialog 

Vi forutsetter at det er i kommunens interesse å finne helhetlige, robuste og gode løsninger for 
elevveksten og skoledekningen i Bydel Vestre Aker og Bydel Ulleren - Bygdøy. Vi håper med dette at 
vi har fått belyst problemstillingene ved Utdanningsetatens anbefalte alternativ, og påvist behovet 
for å gjennomføre nødvendige utredninger og kunnskapsinnhenting.   
 
FAU for Ris skole, FAU for Skøyen skole, FAU for Vinderen skole og FAU for Slemdal skole ber om en 
skriftlig tilbakemelding fra Byrådsavdeling for kunnskap og oppvekst og Byrådsavdeling for 
byutvikling på vår bekymringsmelding – og før endelig beslutning om videre prosess for brakkeskolen 
på Ris fattes. Videre anmoder vi om et snarlig møte med byrådsavdelingene, for å legge frem vår 
bekymring på vegne av elevene og de ansatte for de berørte skolekretsene.   
 
 
 
Med vennlig hilsen, 
 
Rolf Benjamin Johansen og Ella Anne Utigard 
Leder FAU,  
FAU Ris skole 
 
Caroline Reed Smith-Meyer 
Leder FAU  
FAU Slemdal skole 
 
Kirsti Ellefsen 
Leder FAU  
FAU Vinderen skole 
 
 
 
 
Kopi: 
Utdanningsetaten, Avdeling for skoleanlegg, postmottak@ude.oslo.kommune.no  
Bydelsutvalg Vestre Aker, inger.thommessen@bva.oslo.kommune.no 
 


