
Info fra FAU-møte 10. januar 2023 

 

1. Oppdatering fra rektor 

• Juleballet 

Rektor opplyste at inntrykket er at elevene er veldig fornøyde med juleballet. 

Det er kommet tilbakemeldinger på at prisen var litt høy og rektor oppfordret til å se om det 

finnes muligheter for å redusere prisen neste år – kan man kanskje bruke gymlærer istedenfor å 

leie inn ekstern danseinstruktør? 

Rektor foreslo også at man neste år involverer miljølærer til å sette sammen par og organisere 

bordplassering, slik at det blir mindre opp til elevene selv å gjøre dette iom at det kan slå feil ut. 

 

 

2. Oppdatering fra utvalgene 

Driftsstyret:  

• Ingen oppdatering 

Skolemiljøutvalget (SMU): 

• Ingen oppdatering 

Aktivitetsklubben: 

• Oppdatering Aktivitetsklubb på Ris 

Vestre Aker Bydelsutvalg (VABU) har også besluttet å komme med midler til fritidsklubb. VABU 

vil støtte oppstart med ansatt/ hus/ prosjektleder fra kommunen, samarbeider med elevråd og 

aktivitetsleder i FAU. 

Bufdir via Frivillighetssentralen; besluttet å gi midler til gaming klubb og cafe (́m/prosjektleder) 

etter nyttår i Paviljongen på Ris. Verken Ris skole eller Frivillighetssentralen kan ansette 

prosjektleder her. Det ses på en modell hvor man fakturere Frivillighetssentralen/ Bufdir-

midlene for aktiviteter og prosjektleder. 

Komiteen mener at det beste kanskje vil være å samordne ressursene fra VABU og Bufdir og få 

en prosjektleder som kan være med fra paviljongen som FAU fakturerer Frivillighetssentralen 

for, da midlene er gitt til dette. Etter dette fortsetter Fritidsklubben både på Ris skole 

(Matklubben) og i aktivitetshuset ved Plantasjen på Vinderen. Komiteen ser på løsninger og 

gleder seg til en fritidsklubb i bydelen. 

• Matkurs 

Kurset Mat fra hele verden som ble støttet av VABU er snart ferdig. Før jul ble det arrangert kurs 

seks onsdager og de to siste kveldene gjennomføres i januar. 

Tilbakemeldingene fra deltakerne er gode, men komiteen sier man bør planlegge kurset tidligere 

neste gang og få ut informasjon tidlig. Det ble litt for hektisk denne høsten. Det utarbeides et 

erfaringsnotat fra kurset til bruk til neste kurs, og hvor man blant annet ser på hvem som skal 



inviteres på kurset, hvor mange ganger man skal kunne være med, hvilke kanaler man 

markedsfører kurset etc 

Byggesaker: 

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

har ikke fått jobbet så mye med saken siden sist, men det er dialog med arkitekt om flerbrukshall 

og mulig svømmehall. Mer informasjon kommer på neste FAU-møte. 

Ella møter 18. januar sammen med VABU (Vestre Aker Bydelsutvalg) i politisk møte Zeshan A. 

Shakar spesialrådgiver for Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap for høring og diskusjon 

rundt ressursfordelingsmodellen i skolen i Oslo. 

Natteravnene:  

• Det går som det skal. Erfaringen fra i år tilsier at det er en fordel å komme i gang tidlig med 

arbeidet. 

Juleballet:  

Komiteen opplyste at den generelle tilbakemeldingen er at elevene var veldig fornøyde med 

juleballet. 

Pris for juleballet ble på 870 kroner per elev, på tross av at man blant annet kuttet fotograf og 

istedenfor hadde photobooth hvor elevene kunne ta bilder selv. Pris kunne muligens vært 

redusert ned mot rundt 600 kroner, men bare maten kostet 525 kr per elev og man stilte også 

med buss, DJ, danselærer m.m. Det var ønskelig å unngå at elevene kom med limousiner slik 

man har opplevd tidligere år. 

Komiteen kommenterte at de kom i gang med planlegging og arbeid litt sent, og fikk også 

økonomisk støtte til ballet fra ulike aktører inn sent. Elevene måtte derfor ut med en høyere sum 

enn det det som til slutt ble nettokostnaden per elev. Komiteen sørger for at overskuddet fra 

ballet går tilbake til elevene. 

Det ble kort tid før ballet meldt om at kåringene på ballet var blitt «rigget» og at det ble lagt opp 

til å gjøre narr av enkeltelever. Dette ble tatt tak i og unngått. Man trenger bedre kontroll og 

samarbeid med skolen på det som skjer. Fjerning av kåringene kan også være et aktuelt tiltak. 

Det ble også rapportert om lite oppmøte fra mottaksklassen – kun tre var påmeldt og en møtte 

på ballet. Komiteen er usikre på hvorfor det var lav deltakelse, men kan ha sammenheng med 

språk, manglende informasjon, kultur mv. 

Juleballkomiteen kommer med konkrete forslag til tiltak og læringspunkter til neste FAU-møte, 

og som inkluderer kjøreplan for planlegging og arbeid. Man bør blant annet starte arbeidet 

tidlig, gjerne før sommeren. 

 

3. Andre saker 

• Pride-markering på Oslo-skolene 

 

Oda Myklebust hadde et innlegg om Pride-markeringen på skolen og lurte på om FAU ønsket 

å komme med innstilling ovenfor skolen på opplegget som Oslo kommune har anbefalt 



skolene å gjennomføre. Opplegget er valgfritt. Det ble informert om at enkeltaktører har 

klaget Oslo kommune inn for brudd på opplæringsloven. 

Oda sender ut presentasjonen fra møtet til FAU-medlemmene etter møtet og med lenke til mer 

informasjon, og ønsker innspill til presentasjonen. 

• Skoletur i 9. klasse 

Det har vært mange reaksjoner rundt innskrenking av muligheter for reise i 9.klasse til 

krigsmerker/Berlin/Polen/ Narvik etc. En aksjonsgruppe er igangsatt på 8. trinn og det skal være 

møte tirsdag 17. januar kl 18 på skolen. Klassekontakter og FAU-representanter på 8. trinn 

inviteres til å delta av aksjonskomiteen. 

Målet for aksjonsgruppen er at man skal få til en tur innenfor de rammer som er satt, og man 

skal blant annet ser på om det finnes andre måter å hente inn penger til turen på enn dugnad 

(for eksempel søke støtte), om dugnadsarbeid kan spres over lengre tid (for eksempel to år), om 

det er mulig å legge det delvis til helg eller ferie, om man kan få en studiedag f.eks. i historie etc. 

Viktig å overholde gratisprinsippet og at alle elever skal ha mulighet for å dra på tur. Enighet i 

FAU om at skoletur er viktig og at elevene får stort utbytte av å få innblikk i krigshistorien og de 

grusomheter som skjedde under 2. verdenskrig. 

• Årshjul for FAU-arbeidet 

Det ble foreslått at FAU utarbeider et årshjul for FAU-arbeidet, slik at det blir enklere å se hvilke 

oppgaver FAU skal følge opp og når de ulike arbeidene bør igangsettes. Enighet i møtet om at 

dette bør utarbeides. 

• Rusmiddelbruk blant elevene på Ris 

Det ble tatt opp at det er viktig å jobbe med rusmiddelforebygging på skolen, for det virker 

som om bruken av rusmidler, herunder narkotiske stoffer, er økende og for stadig yngre 

elever ved skolen. Innspill på at man kan kontakte Kirkens bymisjon, =Oslo, politiet 

v/Uteseksjonen m.fl. og invitere de til å komme på skolen og gi informasjon om rusmidler og 

alle de uheldige konsekvenser dette kan medføre til elevene. FAU undersøker hvilke 

ressurser som finnes der ute og saken følges opp på neste møte. 

Rektor inviteres også for å informere om skolens eget arbeid i forhold til forebygging på 

neste FAU-møte. 

 

 

Fakta om FAU-møtet 

 

 

 Oppmøte: 

Klasse Navn Tilstede (= x) 

8A Erik Tessem x 

8B Kirsti Ellefsen x 

8C Victoria Thune-Larsen x 



8D Lise Bygballe x 

8E Bjørg Nikoma  

8F Philippe Etienne x 

8G Ingeborg Buchalik  

8H Tom Staavi x 

8I Katrine Klaveness x 

9A Christina Werner-Hjelmeland x 

9B Patrick Lumumba Jaika  

9C Børre Mathisen x 

9D Joachim Faraasen  

9E Kjetil Røe x 

9F Arve Arvesen x 

9G Christina Pedersen x 

9H Jane Flower x 

9I Pål K. Selbo x 

10A Sverre Angell-Hansen  

10B Astrid Oust Janbu x 

10C Anne Strand  x 

10D Øystein Askim  

10E Oda Myklebust x 

10F Ella Utigard-Eckey  

10G Ole Jakob Wold  

   

 

Innkalling, dagsorden og referat: godkjent  

Neste møte: Tirsdag 7. mars 

 


