
Info fra FAU-møte 3. mai 2022 

 

Oppdatering fra rektor 

 

• 2. juni avholdes Ris skoles dag på ettermiddagen, arrangert av Ris skoles venner - 

invitasjon kommer. 

• 17. mai: kransnedleggelse i skolegården fra kl 0800 – 0830. 

• Neste skoleår: 9 paralleller for 8. og 9. trinn, 7 paralleller i 10. trinn. I tillegg 3 

mottaksklasser pga flere elever fra Ukraina. 30+ elever står på venteliste. 

• Skolen har ikke nok gymsalkapasitet for 9 paralleller + mottaksklasser, derfor leies 

Domus Athletica og brukes primært for 10. trinn. (FAU jobber politisk for en ny 

flerbrukshall ved skolen.) 

• Ansatt 9 nye lærere for neste år - Ris skole er en attraktiv arbeidsplass. 

• Skoleballet – ønsker mottakselevene på 10. trinn å delta på skoleballet? Rektor følger 

opp med klassekontakt for mottakselevene. 

• Viktig til høsten og det nye skoleåret at lærere og skolen samarbeider godt med FAU for 

å ha alle verv på stell etter første foreldremøte på høsten (FAU, Natteravn, 

foreldrekontakt, evt skoleball-vakter (9 klasse), samt vara til alle verv.) FAU trenger 

umiddelbar oppdatering på kontaktinfo på disse personene, slik at vi kan ha listene klare 

til alt som skjer. Rektor vil minne kontaktlærere på dette før høstens første 

foreldremøte. 

• Dysleksivennlig skole – søknad er klar og vil sendes før 1 juni. I tillegg er det satt av økte 

ressurser til avklaring av elever mv. 

• Dato på alle FAU-møter skal ligge på skolens nettside. Normalt første tirsdag hver annen 

måned. Oppstartsmøte/dato for høstens FAU-møter settes når vi mottar info fra rektor 

om dato for foreldremøter til høsten. 

 

 

 

 

Oppdatering fra utvalgene 

Driftsstyret:  

Ikke avholdt nytt møte siden forrige FAU-møte. 

Sykkelovervåkning er i prosess. 

 

Skolemiljøutvalget:  

Møte avholdt med skolen før påske: 

- Trivselsundersøkelse; gode resultater 

- Trivselsaktiviteter; flere aktiviteter i gang, men skal ha enda mer fokus på dette 

- Klassetur; arrangeres på privat initiativ så skolen har ingen mening om dette, men 

elevrådet er veldig positive til disse turene 



- Lokale for neste års juleball: FAU vil sjekke om Sporten har kapasitet til alle klassene (+ 

evt også mottaksklassene) 

- Dysleksivennlig skole; søknad vil sendes før sommeren 

 

Aktivitetsgruppen; 

• Egen aktivitetsgruppe i FAU: oppstart av fase 1 (Stina, Elisabeth og Lise) 

• Planlegge høstens satsing på «Mat fra hele verden»- hele skolen 

• Arbeidsgruppen vil ha dialog med elevrådet ang andre aktiviteter, kontakt med 

kommune og midler/støtte til drift av andre aktiviteter. 

• Videre satsing på andre aktiviteter i Paviljongen - involvere Elevråd, samt fokus på 

informasjon, innbydelser og sosiale medier. 

• FAU er i prosess med registrering i Brønnøysundregisteret, og vil få på plass 

bankkonto når registrering er fullført. Vi har foreløpig kr 80 000 til høstens 

aktiviteter. 

• Frivillighetssentralen er positive til å dele på midlene de fikk i vinter til aktiviteter til 

barn.   

 

Byggesaker: 

• Større politisk bevissthet rund skjevfordelingen i Oslo skolen 

• Elevene fra Skøyen skal ikke gå på Ris likevel. I forbindelse med arbeidet med å 

forhindre byggingen av Paviljongen på skolen og omegn, stiller vi spørsmål om 

prioriteringen av byggingen av denne. 

• Paviljongen vil bli benyttet til aktiviteter utover høsten på ettermiddagene. 

 

Natteravnene:  

Ny koordinator må på plass fra høsten - må velges ifm første FAU-møte til høsten. 

 

Juleballet: avholdes 14. juni 

 

 

Andre saker 

 

• Til høsten må Brønnøysundregisteret/bank bli oppdatert mtp nytt FAU styre, slik at man 

kan disponere konto/motta tilgjengelige midler/ støtte til skoleaktiviteter. Dette må skje 

hvert år ifm oppstart på høsten. 

• 9. klasseturer: Ris Skoles venner har kuttet støtte til 9. klasse turen (Polen/Rjukan) fordi 

det er for dyre turer. Betyr dette at det ikke finnes støtte til foreldre som ikke har råd til 

skoletur? De norske turene er like dyre som Polen-turene. FAU oppfordrer foreldre til 

nøkternhet mtp planlegging/kostnadsnivå, samt evt vurdere flere dugnader for å holde 

kostnadsnivået nede for å sikre at alle har mulighet til å delta. 



 

 

Fakta om FAU-møtet 

 Oppmøte: 

Klasse Navn Tilstede (= x) 

8A Annette G. Myrhaug x 

8B Stina Hjortsjö  

8C Børre Mathisen x 

8D Joachim Faraasen  

8E Elisabeth Duran x 

8F Marianne B. Roren  

8G Hege Langgaard-Nielsen x 

8H Jane Flower x 

8I Lise R. Haavind x 

9A Sverre Angell-Hansen x 

9B Astrid O. Janbu x 

9C Anne Strand x 

9D Solveig Dahl grue  

9E Oda Myklebust x 

9F Ella A. Utigard x 

9G Toivo Pettersson x 

10A Irene B. Sand  

10B Rolf B. Johanssen x 

10C Mariela da Silva Larsen x 

10D Knut Peter Clausen  

10E Annette G. Myrhaug x 

10F Christine Staubo  

10G   

 

Innkalling, dagsorden og referat: godkjent  

Neste møte: høsten 2022 

 


