
Info fra FAU-møte 1. november 2022 

 

Oppdatering fra rektor 

• Skolens praksis om innvilgelse av to fridager ifm foreldredrevet skoletur på 9. trinn bortfaller 

fom. neste skoleår fordi dagens praksis ikke er i tråd med permisjonsreglementet i Oslo og 

prinsippet om gratis skole. Fremover kan ikke lærere delta fordi gratis deltakelse kan anses 

som gave, samt at det blir en uklar ansvarsfordeling mellom skole/foresatte. Man kan 

fortsatt gjennomføre slike turer, men som følge av endringen i permisjonspraksis, må turen 

legges til fridager/skoleferie. 

FAU påpekte at slike turer er både faglig og sosialt berikende for klassene. I vår samtid med 

stor grad av uro og konflikter i verden, har disse turene et fredsbudskap som vi også tror 

skaper større toleranse og mindre hat. FAU ønsker en avklaring på om det er mulig å legge 

sammen to fagdager som kan brukes på slike skoleturer. Tross dugnadsaktiviteter, faller slike 

turer dyrt for noen, og FAU oppfordrer til økt dugnadsinnsats for å redusere egenandelen, 

slik at alle elever kan delta uavhengig av økonomi. FAU-leder deltok etter møtet i en debatt i 

NRK, og understreket at disse turene bidrar til viktig kunnskap/læring for elevene og må 

anses som en investering i fremtiden, samt at dagens praksis medfører ulikheter mellom 

skoler idet gjennomføring er avhengig av foreldres innsats. 

 

• Utfordring på skolen - elever bruker sexistiske og rasistiske uttrykk mot hverandre, både i 

skoletid og i sosiale medier (f eks klassechat), herunder ved bruk av stjålet identitet. 

Språkbruken er tidvis svært grov, men ofte forstår ikke ungdommene alvoret, og at dette 

kan karakteriseres som trakassering og/eller hatefulle ytringer. Også tilfeller av uønskede 

seksualiserte bilder som blir sendt fra elever til andre elever. Rektor ber om at alle foresatte 

tar en prat med sine ungdommer. Problemet vil også tas opp i klasseværelset og det vil gis 

klar beskjed om at dette er uakseptabelt. FAU ønsker at at skolen også vurderer utvisning av 

elever ved grove forhold, og FAU bidrar gjerne i arbeidet med å skape større aksept for 

forskjeller. 

 

• Anmerkninger - konsekvenser for orden og oppførsel. Skolen sender varsel til foresatte etter 

6 anmerkninger i orden/oppførsel. Ved mer alvorlige hendelser kan karakter i 

orden/oppførsel settes ned uten forvarsel. 

 

• Hvis foresatte opplever samarbeidsproblemer med en lærer, kan man involvere ansvarlig 

leder for klassetrinnet. 

 

• Dysleksivennlig skole: prosess i gang og Ris skole vil snart godkjennes som dysleksivennlig 

skole, men enkelte forsinkelser med digitale bøker for dyslektikere. 

 

Oppdatering fra utvalgene 

Driftsstyret:  

Avholdt møte siden sist: 

- 2 nye elevrådsrepresentanter som sitter i driftsstyret 



- Skolen har rekruttert 12 nye lærere, samling i Gøteborg – fin oppstart for nye lærere 

- Økende vold i Osloskolen, men ikke et problem på Ris skole 

- Ved slåsskamper skal elevene møte på rektors kontor 

- Ingen nye sykkeltyverier i det siste, men pt ikke konkludert evt tiltak for å sikre sykler 

- Planlagt julegudstjeneste og juleshow 

 

 

Skolemiljøutvalget (SMU) 

Ingen oppdatering 

 

Aktivitetsklubb på Ris  

Fokus: aktiviteter som ikke er konkurransedrevne  

Mat fra hele verden er i gang: 

- FAU-ere i 8.klasse finner to personer i sin klasse til å bidra på «mataktiviteten» på gitte 

datoer – oppmøte ca 30 min før kurset starter. FAU-leder vil sende mail til FAU-rep for 8. 

klasse med mer info. 

- 7 kurs frem til jul 

- 20 elever møtte, og elevene i mottaksklassene vil også inviteres. 

Vi har fått midler fra kommunen til flere aktiviteter etter nyttår: gaming, café. Ansatt i 

kommunen som skal være prosjektleder café, egen coach innen gaming. FAU tar gjerne 

innspill/forslag til andre aktiviteter. 

 

Byggesaker: 

Tverrpolitisk enighet i bydel Vestre Aker og Ullern om behov for flerbrukshall på Ris. 

Bystyret har vedtatt den nye skolebehovsplanen, og hvor hovedfokus er sosial utjevning. Ris 

skole var full før paviljongen kom, og dette har utvidet kapasiteten med 350 ekstra elever til 

skolen. 

Utvidelsen har ført til manglende gymsalkapasitet, slik at 10. trinn bruker Domus Athletica og 

som innebærer 25 minutter gange hver vei. Pga paviljongen er Ris skole vurdert som 

«midlertidig», og blir derfor ikke prioritert mtp ny flerbrukshall. 

FAU følger opp med flere politiske partier for å avklare hva som skjer, samt legge press på saken, 

og det ble diskutert om det også skal sendes ut en oppfordring til foresatte ved skolen om å 

bidra for å løfte saken i mediene og med politikere. 

 

Natteravnene:  

Går sin gang       

 



Juleballet:  

Juleballet blir juleball og ikke avgangsball til sommeren (som i fjor pga pandemien) – dette ble 

besluttet etter innspill fra elevrådet. 

Avholdes 12 desember, og komitéen er i gang med planlegging og søke om penger fra 

forskjellige steder. FAU oppfordrer å motivere for bruktkjøp og benytte lokale kjøp/salg-grupper 

på sosiale medier, evt arrangere bruktsalg/byttekveld for dress/kjoler. 

 

 

Andre saker 

 

• Karakterpress: mange elever er stresset pga karakterer/opptak til videregående. Noen 

videregående skoler i Oslo krever svært gode karakterer, men det er mange skoler å velge 

mellom. I utg pkt ønsker ikke Ris skole å sette karakterer mer enn én gang per termin, og 

ønsker heller mer fokus på læring/motivasjon.  Foresatte har også en jobb å gjøre med å 

fremsnakke andre skoler, samt trygge ungdommen på at det nok går bra selv om man ikke 

kommer inn på førstevalget for videregående. 

 

Fakta om FAU-møtet 

 

 Oppmøte: 

Klasse Navn Tilstede (= x) 

8A Erik Tessem  

8B Kirsti Ellefsen X 

8C Victoria Thune-Larsen X 

8D Lise Bygballe  

8E Bjørg Nikoma  

8F Philippe Etienne X 

8G Ingeborg Buchalik  

8H Tom Staavi X 

8I Katrine Klaveness  

9A Christina Werner-Hjelmeland X 

9B Patrick Lumumba Jaika X 

9C Børre Mathisen X 

9D Joachim Faraasen  

9E Kjetil Røe  

9F Arve Arvesen X 

9G Hege Langgaard-Nielsen X 

9H Jane Flower X 

9I Pål K. Selbo X 

10A Sverre Angell-Hansen X 

10B Astrid Oust Janbu X 

10C Anne Strand  X 

10D Øystein Askim X 

10E Oda Myklebust X 



10F Ella Utigard-Eckey X 

10G Ole Jakob Wold X 

   

 

Innkalling, dagsorden og referat: godkjent  

Neste møte: Tirsdag 10. januar 

 


