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Info om brakkeskolen 

Bekymringsnotat 

 Notatet ble utarbeidet og sendt til byrådet og UDE i forrige uke. Notatet er tilgjengelig på Ris 
skoles FAU-sider.  

 Notatet peker på 3 alternativer til paviljong på Ris skole. FAU ber om redegjørelse fra UDE for 
deres vurderinger, samt redegjørelse for hvordan elevtallsveksten skal dekkes i Vestre Aker i 
kommende år (mens det med paviljong på Ris skole vil dekke tilsvarende behov fra annen bydel).  

 Notatet peker på utfordringene for miljøet ved Ris skole, ved å utvide elevmassen på et enda 
mindre areal enn det som har vært tilgjengelig for elevene til nå.   

 Et tydelig alternativ som skisseres i notatet, er å bygge om eksisterende bygg i Nedre skøyenvei 

24 til skole. Mye tyder på at Oslo kommune overtar denne tomten og ønsker den revet. I så 

tilfelle foreslås alternativt en brakkeskole på tomten til Nedre skøyenvei 26, eller andre ledige 

egnede lokaler i området, mens arbeidet med den nye skolen går parallelt i Nedre Skøyenvei 24.  

 FAUene på Vinderen skole og Slemdal skole stiller seg bak notatet. FAU ved Skøyen skole ønsket 

ikke å delta i dette. Selv om de er positive til en skole på Hoff, er de bekymret for at det ikke blir 

ferdig i tide til høsten, og dermed skape ytterligere uforutsigbarhet for deres barn.  

Andre momenter i prosessen 

 Byggesøknad fra UDE om paviljong på Ris er planlagt å sendes til Plan og bygningsetaten 

21.oktober. 

 Nabovarslene ved Ris skole går ut i morgen. 

 Nedre skøyenvei 24-26 er nå solgt til kommunen. 

 En beslutning om at t-banen/Fornebubanen ikke skal gå gjennom Hoffsveien, kan gjøre det mulig 

å framskynde bygging av Hoff skole.  

 Monika Furuseth Dypeng (Høyre) i Bydelsutvalget i Vestre Aker orienterte i et morgenmøte for 

Høyre, at FO-bygget har ytterligere kapasitet enn det som ble ombygget nå, og at skoleplassene 

kunne stå klart til høsten. UDE hadde ikke undersøkt dette alternativet. (FAU har ikke vært i 

nærmere kontakt med bydelsutvalget om dette).  

Flerbrukshall 

 Dersom det blir en brakkeskole, må vi stille som krav at Ris skole har et komplett tilbud, inkludert 

kroppsøvingsfasiliteter til alle sine elever. Det er ikke en egnet løsning å organisere kroppsøving 

for en 9-parallellskole på Domus Athletica. Siden paviljongen skal stå i mer enn 6 år, anses det 

som varig løsning, og dermed gjelder kravspesifikasjonene til skolene, og dette setter krav til 

kroppsøvingsfasilitetene. FAU vil jobbe sammen med skoleledelsen for å stille krav til dette og å 

få på plass en flerbrukshall. 

Info fra rektor 

 Flerbrukshall: rektor har etterspurt svar fra UDE om avklaringer som gjelder idretts-

/flerbrukshall. UDE har svart at spørsmålet om flerbrukshall på Ris skoles tomt er oversendt 

bymiljøetaten. Bymiljøetaten kan tidligst kan gi svar på fredag 23. oktober.  

https://ris.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/fau/
https://ris.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/fau/


 Helsesykepleier: I dag har Ris skole kun en 80% stilling. Normen er én helsesykepleier per 550 

elever, og denne blir ikke fulgt. Ris skole har også lavere dekningsgrad enn andre skoler i 

området. FAU kan ha en innvirkning på dette ved å klage til fylkesmannen.   

 Skoleutvikling: Hensikten med skoleutvikling er å aktivisere elevene ytterligere i læringen. Den 

innførte fagdagen skal evalueres før jul, slik at evalueringen er gjort før neste års fag og 

timefordeling legges. Skoleledelsen inntrykk er at fagdag fungerer i fleste fag og fleste trinn, men 

at det er jo gjerne noen utfordringer og svakheter, og disse vil skolen gjerne kartlegge. Skolen vil 

gjerne også ha tilbakemelding fra FAU.   

 I dag er det undervisningstimer på 45 min, noe som etter hvert er ganske uvanlig. Nå er 60 

minutters undervisningstimer vanlig, og det er ønsket fra lærere. Dette vil skolen vurdere, og 

jobber med ulike skisser på dette. Skolen ønsker innspill også fra FAU.  

 Spørsmål til rektor fra FAU om hans vurderinger rundt skolemeldingen i dag om koronasmitte 

(hvorfor ble ikke alle informert tidligere). De som var definert som nærkontakter fikk informasjon 

tidlig, og av personvernhensyn gis det ikke automatisk informasjon til alle, men gjøres etter 

nærmere vurdering. Info ble gitt til hele skolen i samråd og enighet med elevens foresatte. FAU 

støtter rektors vurderinger og håndtering.  

Info fra juleballkomiteen 

 Bookingen på Sporten står ved lag, men det store spørsmålet er om og eventuelt hvordan et 

juleball kan arrangeres. Sporten har ikke plass til 200 elever og overholde smittevernregler. Det 

er kun mulighet til å sitte til bords/middag, ikke mulighet for dans og mingling, etter 

smittevernreglene slik de er nå. Sporten tilbyr å flytte bookingen kostnadsfritt, dersom vi ønsker 

det.  

 Alternativer: 1) arrangere juleball (middag) over to dager, for halve elevgruppen per dag. 2) 

utsette ballet, og håpe at smittetrykket har blitt mindre, slik at reglene ikke er så strenge til 

våren)  

 FAUs innstilling: Utsette ballet til våren (mars-april).   

 FAU følger opp med elevrådet og skolen, for å enes om en god løsning 

 Juleballkomiteen har opprettet en felles drop-box hvor alle plandokumenter ligger tilgjengelig. 
De skal holde et (Teams-)møte snart, hvor de fordeler ansvar 

 

Eventuelt 

Reflekskampanje sammen med Ris Vel. Dette snakket vi om i fjor vinter. Nå er det mørkt ute og på 
tide å ta opp tråden. Christine Staubo snakker med elevrådet, om hører om de ønsker å være med 
(Hvordan blir det kult å bruke refleks - og hvilke reflekser er bra/fine å gå med?). Irene Brinch Sand 
blir med i arbeidet, og kontakter Ris Vel.  
 

Fakta og formaliteter  

Til stede: Hilde Andenæs (8A), Solveig Dahl Gue (8D), Ella Utigard (8F), Ole Jacob Wold (8G), Irene Sand Brinch 

(9A), Rolf Benjamin Johansen (9B), Elisabeth Pestalozzi Ueland (9C) (referent), Agnethe Kjerschow (9D), 

Christine Staubo (9F), Nanette Fuglesang (10B), Jon Sudbø (10D), Oda Marie Myklebust, Annette Grevstad 

Myrhaug (9E), Kirsti Skogseth (8E), Fredrik Ottesen (10C), Line Mediå (8B), Christian Myhre-Nielsen (10A)  

 

Neste møte: 17.nov  

 


