
Info fra FAU-møte 8. november 2021 

 

1. Oppdatering fra rektor 

 

• Paviljongen er snart ferdig, utfordringer med ventilasjonsanlegget, men deler er tatt i bruk 

• Ny basketballbane; ferdig nov/des 

• Leksehjelp på ons/tors, mulig kun ons fremover – håper at flere elever benytter seg av 

tilbudet fremover 

o 10. trinn: fremmedspråk og matte 

• Kantinen er oppe og går; pizza en dag i uken (samarbeid med Pizza på Vinderen) 

• Elever som går ned til Vinderen i storefri; 

o Kantinen i paviljongen er spiseplass for 8. trinn 

o Andre tiltak for å holde elevene på skolen i storefri? 

o Litt oppstartsproblemer og uforutsett fravær, men i gang med å rigge kantinen i 

bedre  

o Mer som skal skje på skolen i friminuttene, og 3 nye bordtennisbord er anlagt 

o Mindre trafikk til Vinderen blant de eldre elevene, men nyvunnet frihet for 8. 

klassingene 

o Færre som går til Vinderen nå enn i august 

o Alle klasser får utdelt en basketball når banen åpner 

o Filmklubb og andre tiltak – skal bli enda flinkere, og skolen er i ferd med å lage flere 

tiltak i skolegården 

o FAU oppfordrer foreldre til at alle tar med matpakke og at dette skal være kulturen 

på Ris skole 

 

 

2. Oppdatering fra utvalgene 

Driftsstyret:  

- Ris skole har et mye høyere karaktersnitt i hovedfagene enn lands- og Oslogjennomsnittet, 

dog unntak for sidemål hvor vårt snitt er lavere snitt enn Osloskolens gjennomsnitt 

- Budsjett: ekstra inntekter pga C-19, så skolen ligger fortsatt godt an 

- Elevrådslederne:  

o Ønsker fri første time dagen etter juleballet 

o Arrangerte vellykket Halloween på skolen: pris for beste kostyme  osv 

- FAU har ambisjoner om å sette preg på skolen – for eksempel: 

o Invitere rektor til å rådføre seg med oss/dialog mtp å bidra til kulturbygging på Ris 

skole 

o Pride-dagen: flagget ble revet ned i fjor 

Ledelsen på skolen som beslutter om skolen skal flagge eller ikke, men skal FAU ha 

en mening? 

 

Skolemiljøutvalget:  

Møte er planlagt neste uke. 



Byggesaker: 

Flerbrukshall på Ris skole: 

- Skolebehovsplanen - hva gjør vi nå? 

- Avholdt møte i forrige uke med FAU fra andre nærskoler 

- Hovedfokus i planen: sosial utjevning i skolene 

- Paviljongen er et midlertidig prosjekt (8 år), og midlertidige prosjekter vil ikke bli prioritert 

- Mindre penger per elev på enkelte skoler i vår bydel sammenlignet med andre bydeler 

- Antall kvm idrettshall per barn er dårlig i vår bydel 

- Pågående parallellplan ang kultur- og idrettsbygg 

- FAU-komite er i gang med å se på dette sammen med sportsklubber og idrettsforbund 

- Rektor er positivt innstilt mtp FAUs jobb for å få en flerbrukshall på Ris 

- Diskutere mulighet for privat delfinansiering, og hvorvidt dette kan føre til fortgang i 

prosessen 

- Komiteen for byggesaker la frem vår plan for Hove komiteen og Bydelsutvalget i Vestre Aker 

tidligere i høst med tverrpolitisk flertall for prioritering av aktivitetslokale/flerbrukshall på 

Ris, og foreldre med innsikt/erfaring ift byggesaker kan gjerne melde seg på da dette kan 

styrke skolens mulighet for å bli prioritert       

 

Natteravnene:  

- Nils Fearnley er natteravnkoordinator for Ris skole (nils.fearnley@gmail.com) 

- For klasser hvor natteravnrepresentant fremdeles mangler, bes FAU-representantene om å 

avklare natteravn for sine klasser snarest og sende info til Nils og FAU 

(hegelanggaardnielsen@gmail.com) 

 

Juleballet:  

-  Skoleball for 10. trinn – mandag 13. desember kl 1800 – 2400 

-  Ansvarlig for juleballet: Hedda Brodtkorb (Hedda.brodtkorb@gmail.com) 

-  9. klasseforeldre tar ansvar for vaktjobben – halvparten ute, og halvparten innendørs: 

- To sjefer for vaktholdet; en inne og en ute, samt to foreldre fra hver 9. klasse til vakter i to 

skift 

-  FAU-leder er i dialog med Hedda, og vil videresende til FAU-rep i 9.klassene. 

-  NB! Juleballkomiteen står for organiseringen av arbeid internt i komiteen etter at FAU leder 

har formidlet kontakt. Juleballkomiteen sørger selv for å utnevne to koordinatorer til 

vakthold til juleballet som kan organisere vaktholdet på juleballet.  

-  FAUere for 9. klasse skal utpeke to fra hver sin klasse til vakthold, og blant alle 

vaktholdrepresentantene fra 9.trinn skal det utpekes to koordinatorer.  FAU bistår ifm 

oppstart/utvelgelse fra hver klasse, men juleballkomiteen organiserer sitt prosjekt og FAU 

kan bistå ved evt problemer. 
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3. Andre saker 

 

A. Klasserepresentanter til ulike verv 

FAU har dessverre brukt mye tid på å avklare hvem som er utpekt som diverse 

representanter fra hver klasse, og dette har ført til forsinkelser og mye merarbeid for FAU. 

Viktig at skoleledelse og kontaktlærere tar dette på alvor, og at dette kommer på plass ifm 

første foreldremøte på høsten, slik at FAU og andre utvalg/komitéer kan komme i gang med 

arbeidet. 

 

B. Bruk av anmerkninger- finnes det retningslinjer for dette?  

Følgende spørsmål ble rettet til rektor:  

• Hvilke retningslinjer har skolen?  

• Ulik praksis blant lærerne? 

• Bør det utarbeides noen kjøreregler?  

• Elevenes mulighet til å forklare seg? 

 

Rektors redegjørelse: 

- Karakter i orden og oppførsel: ikke et stort problem på Ris skole - ca 10 på hvert trinn som 

får nedsatt orden, og ca 3 på hvert trinn som får nedsatt oppførsel 

- Nedsatt karakter krever dokumentasjon, og at eleven er varslet i god tid: 

o 3-4 adferdsanmerkninger: varsel til eleven 

o 6-7 ordensanmerkninger: varsel til eleven 

- Hovedregel: må forvente å få en anmerkning om du bryter skolens regler, men noe skjønn – 

70 lærere, men prøver å ha dette så likt som mulig 

- Ordens- og oppførselsmøte mellom lærerne er flyttet tidligere i semesteret, og skal avholdes 

neste uke (for å kalibrere praksis mellom lærerne) 

- Lærerne på trinnet snakker jevnlig om dette 

- Mulig å snakke med lærer i etterkant hvis man mener at mener at anmerkning er feil 

- Unngå at det bygger seg opp en «fryktkultur» rundt dette, og skolen bør inkludere dette i 

info til elever som starter i 8. klasse for å forklare nærmere rundt ordningen 

- Enkelte lærere låser døren hvis man kommer mer enn 5 min for sent – dette skal ikke skje 

iflg rektor 

 

C. Polentur/klassetur for 9. klasse 

- Klassekontakt har ansvaret 

- info om Polenturer er ikke samlet på ett sted, og kan ha betydning for valgene hver enkelt 

klasse tar da det er tidkrevende å sette sammen en Polentur fra scratch 

- FAU setter opp en infoside for Polentur til bruk for klassekontaktene 

- Viktig at ikke alle klassene drar samme helg 

- FAU oppfordrer alle klassekontakter på hvert trinn til å sette opp et uformelt nettverk ifm 

arrangere sosiale treffpunkt (f eks samordne rundt Halloween)? 

 

D. Dusjing etter gymtimer 

- Mange elever dropper dusjing - pga engstelse for bilder/filming? 

- Mulig med mobilhotell ifm gymtimer? 



- Høre med Elevrådet ang erfaringer/innspill mtp manglende dusjing/utrygghet ifm potensiell 

bilder/filming 

- Inkludere denne problemstillingen i nettvettopplæring for ungdommene i regi av skolen? 

- Sjekke erfaringer fra andre skoler?  

 

E. FAU info på skolens nettside 

FAU sørger for at dette oppdateres 

 

F. Søknad om ekstra midler 

FAU har har sendt en søknad til kommune om midler til aktiviteter til bedring av psykisk 

helse i skolen. Samarbeid mellom Oda M, Myklebust, Karsten Wakeford og FAU-leder. Vi har 

foreslått en aktivitet som evt kan skje i kantinen på Paviljongen i form av matlagingskurs 

med mat fra hele verden. Vi har bedt om kr 50 000 til støtte. 

 

G. Dysleksi-vennlig skole.  

FAU stiller seg fullt og helt bak dette, og håper prosjektet vil startes opp så raskt som mulig. 

 

H. Flerbrukshall 

Planlagt møte tirsdag 14. desember med Mehmet Khan (H) og andre interessenter rundt 

flerbrukshall og økt idrettshallfasiliteter i bydelen.  

 

 

Fakta om FAU-møtet 

 

Oppmøte: 

Klasse Navn Tilstede (= x) 

8A Annette G. Myrhaug X 

8B Stina Hjortsjö X 

8C Børre Mathisen X 

8D Joachim Faraasen  

8E Elisabeth Duran  

8F Marianne B. Roren X 

8G Hege Langgaard-Nielsen X 

8H Jane Flower X 

8I Lise R. Haavind X 

9A Sverre Angell-Hansen  

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 Hedda Brodtkorb X 

10C Mariela da Silva Larsen X 

10D Knut Peter Clausen X 



10E Annette G. Myrhaug X 

10F Christine Staubo  

10G Patrick Lumumba Jaika  

 

Innkalling, dagsorden og referat: godkjent  

Neste møte: 11. januar 2022 

 

 

 

 


