
Info fra FAU-møte 11. januar 2022 

 

1. Oppdatering fra rektor 

 

• C-19:  

o flere smittetilfeller 

o 10. trinn kan få dose 2 etter fylte 16 år 

• Håper på formell godkjenning som dysleksivennlig skole ila våren 2022 

• Plaget av sykkeltyveri i skoletiden, og i dialog om kameraovervåkning. Hvis dette blir 

godkjent, vil rektor sende ut nærmere informasjon, samt sørge for skilting.  

FAU stiller seg positive til tiltaket, og vil følge opp med rektor. 

• I gang med strategisk plan, budsjett og faglærere for neste skoleår: 

o 8. trinn: 9 klasser 

o 9. trinn: 9 klasser 

o 10. trinn: 7 klasser 

• Paviljongen fungerer nå som den skal, dog er enkelte rom ikke i bruk pga underdimensjonert 

ventilasjonsanlegg, men dette vil komme i orden før skolen har bruk for rommene til høsten. 

• Domus Athletica: benyttes primært for 10. klasser, og skolen legger gym til starten av dagen 

i den grad det er mulig. 

• Basketballbanen ble ferdig to dager for sneen kom      , men blir et fint tilskudd fremover. 

 

 

2. Oppdatering fra utvalgene 

Driftsstyret:  

- Møte i desember 2021: 

o Sidemålskarakter er eneste karakter som er under gjennomsnittet 

o To mottaksklasser er i gang 

o To klagesaker på karakter, begge fikk medhold 

o Grei økonomi pga C-19 tilskudd 

o Nytt møte 190122 

Skolemiljøutvalget:  

- Møte i november 2021 

o Flere aktiviteter i skoletiden? 

o Etterlyste flere sitteplasser innendørs 

o Skolen ønsker ikke at elever trekker ned mot Vinderensenteret, men har begrenset 

areal/aktiviteter å tilby 

 

- Mottatte midler til aktiviteter ved Ris skole 

Fase 1: Pilotprosjekt - matkurs med globalt perspektiv 

- NOK 50 000 

- Fått med en ung, entusiastisk kokk til prosjektet 

- Ca 10 ganger, avhengig av hvor langt tildelte midler holder 

- Maks 25 – 30 deltakere 



o Mest hensiktsmessig med inndeling klasse for klasse pga C-19 

o 9. trinn har mat og helse med avsluttende karakter, så mulig at disse blir 

prioritert i første omgang 

o Hvordan velge ut hvis for mange melder seg? 

- Oppstart første uke etter vinterferien onsdag 2.mars. Utsatt pga mye 

koronasmitte både blant de voksne som jobber med aktiviteten og elevene ved 

skolen. 

Fase 2: Samarbeid med Frivillighetssentralen 

- NOK 500 000 i tildelte midler fra kommunen via Frivillighetssentralen som er 

øremerket aktiviteter for ungdom i bydelen - Midtstuen og Ris ser på aktiviteter 

sammen med Frivillighetssentralen – første møte avtalt 01.02.2022, 

- Forslag: sjakk-klubb, gaming, fortsette/utvide matkurs, musikk, brettspill, 

strikkeklubb, tegning/maling osv 

- Viktig å være i dialog med elevene og høre hvilke aktiviteter de ønsker, f eks 

elevrådet, samt sette opp forslagskasse på skolen 

- Rektor har stilt Paviljongen til rådighet på kveldstid 

- Frivillighetssentralen trenger støtte fra foreldre ved skolen for å gjennomføre 

diverse aktiviteter. Også evt utvide skolemiljøutvalget med flere personer som 

kan bidra. 

- Prosjektmøte torsdag 13. januar på Ris skole  

- Antar iverksettelse fra høsten 2022 

- Kontakte SALTO for innspill/samarbeid? 

Fase 3: Etablering av aktivitetsklubb på Ris skole? 

- Egen søknad sendt til Bufdir 

- Tverrpolitisk støtte i VA bydelsutvalg, ønsker å støtte drift og/eller finne egnet 

sted ved evt plassmangel ved Ris skole på kveldstid 

Byggesaker: 

Ingen oppdatering. 

Natteravnene:  

- Store utfordringer å få på plass alle verv ifm første foreldremøte i høst, og 

natteravnrepresentanter mangler fremdeles for enkelte klasser. 

- FAU vil ifm skolestart be rektor påminne lærerne om at alle verv skal utpekes ifm første 

foreldremøte. 

Juleballet:  

- Populært tiltak - over 200 elever hadde meldt seg på, men ble avlyst pga C-19 -  evt ny dato 

er p.t. ikke bestemt 

- Rusfritt, og skal oppleves som trygt 

- Jobber for å holde prisen lav, og evt også søke støtte til tiltaket 

 

3. Etablere en felles Facebook-gruppe for skolene i Oslo vest? 

- Møte med Mehmet Khan (H) før jul ang skjevfordeling av midler til skolene i vår bydel ift 

andre bydeler i Oslo. Enkelte av skolene i vår bydel rammes spesielt hardt, f eks Holmen 



skole som ikke har midler til å gi tilbud til ekstra utsatte, utagerende og sårbare elever eller 

elever med språkutfordringer.  

- Mulig å få til en felles kanal for å vise grelle eksempler og skape oppmerksomhet rundt 

dette? 

o Belyse konsekvenser på hver enkelt skole 

o Trekke frem de stygge historiene 

o Lage opprop/underskriftskampanjer 

- Etablere/drifte en FB-gruppe krever noen som er gode på sosiale medier, samt opprette en 

admingruppe med kapasitet til å følge opp (legge ut info, oppdateringer, div adminoppgaver) 

-  Hva anses som forsvarlig drift? Enkelte hevder at adekvat minstesum per elev er rundt NOK 

65 000, og enkelte skoler i VA får betydelig mindre per elev – men et konkret minstebeløp 

per elev er ikke fastsatt av skoleadministrasjonen. 

- Andre skoler i bydelen som er verre stilt enn Ris, og naturlig at disse tar ansvar for en FB-

gruppe?  

- Benytte FAU-representanter/klassekontakter til å informere når FB-gruppe er opprettet. 

 

➔ FAU-leder tar dette videre med FAU på de andre skolene 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 X 

8E Elisabeth Duran X 

8F Marianne B. Roren X - vara 

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 – vara 

9D Solveig Dahl grue  

9E Oda Myklebust  

9F Ella A. Utigard  

9G Toivo Pettersson X 

10A Irene B. Sand  

10B Rolf B. Johanssen X 

10C Mariela da Silva Larsen X 

10D Knut Peter Clausen X 

10E Annette G. Myrhaug X 

10F Christine Staubo  

10G   

 



Innkalling, dagsorden og referat: godkjent  

Neste møte:  

 


