
 

Referat fra FAU-møte 02.02.2021 
 

Info fra rektor 

Koronasituasjonen:  
- Glade for at det nå blir Gult nivå, hvor alle i hovedsak er på skolen.  
- kanskje noe hjemmeundervisning i enkelte fag 
- Ingen elever eller lærere i karantene per i dag 

 
Brakkeskole   

- Arbeidet går sin gang, UDE har kommet langt i planleggingen  
- Forventer godkjenning i Plan og byggningsetaten (PBE) snart – (15.februar har UDE nevnt 

som dato for hvor de må beslutte hva de gjør videre – hvis ikke det til da er godkjent av PBE)  
- Viktig for skolen å få denne avklaringen for alt av planarbeid og inntaksarbeid (dersom det 

forblir 7-parallell: 210 plasser til 231 elever i området. Dersom 9-parallell: 270 plasser til 273 
elever innenfor antatte skolegrense) 

 
Mottaksklasser  

- Rektor har bekreftet at Ris har plass til to mottaksklasser 21/22 og 22/23 

- Blir ansatt egne lærere til det 
- Elever bosatt i Oslo Vest 
- Vil jobbe aktivt for å integrere elevene i mottaksklassene i det øvrige skolemiljøet.   
- Ser det som en styrke for miljøet på Ris skole å få mottaksklasser 

 
Innspill fra FAU: Er positive til mottaksklasser, men ser i hovedsak utfordringen ved at det knyttes 
til paviljong-saken, selv om det er to ulike saker.  

 
Elevundersøkelsen  

- I all hovedsak er elevene fornøyde, og ligger godt an i forhold til sammenliknbare skoler.  
- Mestring: opplever mestring 
- Motivasjon: relativt godt motivert (for å være ungdomsskole-elever)  
- Opplever i relativt stor grad at skolen har felles regler og pedagogisk plattform 
- Mobbing: relativt lite, og det som ble meldt inn i undersøkelsen er antakeligvis identifisert 

(og muligvis var det «tullesvar» fra en klasse). Dette følges opp fra skolen.  
- Koronasituasjonen (spurt i høst hvordan det gikk med koronasituasjonen): Enkelte sier de 

lærte mer. De fleste, mindre.  
- Skolen jobber videre med at elevene skal bli mer fokusert på det de lærer og mindre på 

karakterene 

 

Info om brakkeskolen 

 Arbeidsgruppa skal gi innspill til Plan og byggs beslutningsprosess denne uka (første uka i 

februar) 

 Vi ønsker at Plan og bygg utsetter beslutningen ett år, slik at man får tid til en mer veloverveid 

plan for en paviljong og eller andre alternativer.  

 Har hatt dialog med Øraker skole fra desember (dette var et alternativ som dukket opp i slutten 

av november, hvor Øraker har ledig kapasitet, med gode uteområder og flerbrukshall – og evt 

plass til utbygging av paviljong/skolebygg)   



 Driftsstyret og arbeidsgruppa vil invitere områdedirektørene i bystyret til et møte for å vurdere 

alternativet med Øraker, og evt andre problemstillinger – slik at det ikke påligger rektorene ved 

Ris og Øraker å ta disse vurderingene selv.  

 FAU / arbeidsgruppa ser at en paviljong kan bli en realitet, men ser fremdeles utfordringene med 

å fortette skolen ytterligere. De mulige konsekvensene ved koronasituasjonen, læringsmiljø, 

eksamen og mangel på kroppsøvingslokale, gir til sammen god grunn til å vente med byggingen, 

hvis det lar seg gjøre å flytte Skøyen elevene til en annen skole fra høsten 2021-våren 2022. 

FAU/arbeidsgruppa har gjort en omfattende jobb med denne saken, og har benyttet alle 

kanalene for å gi beskjed til UDE og Plan og bygg om de utfordringene vi ser og fremme vår 

innstilling om at en paviljong ikke er ønskelig på Ris.  

 

Info fra de øvrige gruppene  

 Driftsstyret  

- Behandlet budsjett, og vedtatt budsjett som balanserer.  

- Diskuterte bruken av oppsparte midler – hvordan de skal brukes de neste 3 årene. 

- Diskutert mottaksklassene og Skøyenelev-klassene.  

- Gikk gjennom Elevundersøkelsen. 

 Natteravnene – utsatt på ubestemt tid.  

 SMU – ingen oppdatering 

 Juleballkomiteen – nå omdøpt til Avslutningsball-komiteen:  

- Avsluttningsballet er satt til 15.juni 

- Alle bestillinger står ved lag, men er satt på vent.   

- Mye er usikkert. Venter med å ta avgjørelser om hva og hvordan, et par uker til.  

Eventuelt og oppfølging av tidligere saker  

 Nynorsk 

- Innspill og spørsmål om vi kan få litt mer info fra rektor om hvordan det pedagogiske 

opplegget for nynorskopplæringen er. Flere kjenner igjen at elever ikke er veldig 

motivert for nynorskundervisningen, og at elevene synes at de ikke har et godt opplegg. 

Foranledningen til spørsmålet er fra en i FAU som har fått kjennskap til et pedagogisk 

opplegg fra Høgskolen i Volda, til en Oslo-skole, som virker spennende.  

- FAU spør rektor om vi kan høre litt mer om tematikken på neste FAU-møte, og gjerne 

diskutere om det er noe FAU kan bidra med for å øke motivasjonen   

 Helsesykepleier: Ris får mer helsesykepleier-ressurser (hurra! – og det var på tide)  

 

Fakta og formaliteter  

Referatet fra forrige gang: godkjent uten kommentarer 

Tilstede: Anette…., Astrid Oust Janbu, Ella Anne Utigard, Christian Myhre-Nielsen, Christine Staubo, 

Joachim Faraasen, Jon Sudbø,  Joyce Elisabeth Nielsen-Jaika, Kirsti Skogseth, Madeleine Arstal 

Johansen, Netti Fuglesang, Oda, Peder Gjedrem, Ragnhild Nilia Tunaal, Rolf Benjamin Johansen, 

Solveig Dahl Grue, Sverre Angell-Hansen, Terese Smith, Ole Jakob Wold, Elisabeth Pestalozzi Ueland 

(referent) 

 


