
Info fra FAU-møte 15. mars 2022 

 

1. Oppdatering fra rektor 

• Usikkert om det blir 8 eller 9 parallellklasser på 8-trinn høsten 2022. 

• Fra høsten kan elevene ha med skole-PC hjem. 

• Skolen har ansatt 5 nye lærere, og har 4 stillinger til å fylle. 

• Skolen har 28 elever i mottaksklassene, og er åpen for å ta imot flere fra Ukraina. 

• Søknaden for Dysleksiskole er klar, men man jobber nå med leseplanen før søknaden 
skal bli sendt inn før sommeren. 

 

 

2. Oppdatering fra utvalgene 

Driftsstyret:  

Driftsstyret informerte om at de har midler igjen, og det er laget en plan for å bruke 2/3 
av beløpet i år til blant annet videreutdanning av lærere, bøker og møbler. Det er videre 
bestemt at det blir satt opp kameraer for sykkelparkeringen. 

Majorstuen skole har sagt at de kan ta alle elevene fra Skøyen skole for høsten 2022. 

Skolemiljøutvalget:  

Dysleksivennlig skole, se info over fra rektor. 

Miljøgruppen utsatte mat-prosjektet til høsten. Sonderer nå med elevene om hvilke 
lavterskeltilbud som er ønskelig å ha i Aktivitetsklubben. Paviljongene er pt. ønsket brukt 
til Aktivitetsklubben.  

Skole Miljø Utvalget avholder jevnlige møter som det oppfordres å være med på. Man vil 
da få et innblikk i forskjellige utfordringer Oslo-skolene står ovenfor. Ella vil videresende 
invitasjon til møtene.  

Byggesaker: 

Det er ønske om flerbrukshall på skolen. På budsjettmøtet i februar ble dette ikke 
prioritert, til tross for at man er enige om at det trengs flere haller i bydelen vår. Det 
jobbes videre med å få til en flerbrukshall.  

https://akersposten.no/meninger/elevene-pa-skolene-i-oslo-vest-trenger-ogsa-

gym/19.7934?__FB_PRIVATE_TRACKING__=%7B%22loggedout_browser_id%

22%3A%228e5b30e1b24f908653628a418ff728e7b06e4a8f%22%7D 

Natteravnene:  

Natteravnene går sin gang 

Juleballet:  

Juleballet er utsatt, og planlagt på Sporten den 14.juni som Sommerball. 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fakersposten.no%2Fmeninger%2Felevene-pa-skolene-i-oslo-vest-trenger-ogsa-gym%2F19.7934%3F__FB_PRIVATE_TRACKING__%3D%257b%2522loggedout_browser_id%2522%3A%25228e5b30e1b24f908653628a418ff728e7b06e4a8f%2522%257d&data=04%7C01%7Canne.strand%40nordicsemi.no%7Ce6561f2447614c413c9908da0329ac06%7C28e5afa2bf6f419a8cf6b31c6e9e5e8d%7C0%7C0%7C637825774763268165%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=U6o7AEr80LJespT61R7GQr3f%2FnVuVriznyC9onPnP6c%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fakersposten.no%2Fmeninger%2Felevene-pa-skolene-i-oslo-vest-trenger-ogsa-gym%2F19.7934%3F__FB_PRIVATE_TRACKING__%3D%257b%2522loggedout_browser_id%2522%3A%25228e5b30e1b24f908653628a418ff728e7b06e4a8f%2522%257d&data=04%7C01%7Canne.strand%40nordicsemi.no%7Ce6561f2447614c413c9908da0329ac06%7C28e5afa2bf6f419a8cf6b31c6e9e5e8d%7C0%7C0%7C637825774763268165%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=U6o7AEr80LJespT61R7GQr3f%2FnVuVriznyC9onPnP6c%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fakersposten.no%2Fmeninger%2Felevene-pa-skolene-i-oslo-vest-trenger-ogsa-gym%2F19.7934%3F__FB_PRIVATE_TRACKING__%3D%257b%2522loggedout_browser_id%2522%3A%25228e5b30e1b24f908653628a418ff728e7b06e4a8f%2522%257d&data=04%7C01%7Canne.strand%40nordicsemi.no%7Ce6561f2447614c413c9908da0329ac06%7C28e5afa2bf6f419a8cf6b31c6e9e5e8d%7C0%7C0%7C637825774763268165%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=U6o7AEr80LJespT61R7GQr3f%2FnVuVriznyC9onPnP6c%3D&reserved=0


 

 

3. Andre saker 

 

• Dysleksivennlig skole, se info over fra rektor. 

• Det var enighet om at FAU oppretter eget stiftelsesdokument for å få 
organisasjonsnummer i Brønnøysund. Ved første FAU-møte i nytt skoleår velges nytt 
styre til FAU-foreningen. Vi må også ha en kasserer i FAU for å passe på 
organisasjonen ikke blir regnskapspliktig (inntektsbegrensning). 

• Det er ønskelig med faste FAU-møter annenhver måned, første tirsdagen i måneden. 

• Det var enighet om å få en felles mappe på Google Drive som en informasjonsbank 
for FAU. Christine Høst, vara for 8a, oppretter denne. 

•  Ris skoles venner støtter ikke lenger «Polenturene» i 9. klasse grunnet en oppfatning 
om at disse turene har blitt for dyre til at de ønsker å støtte disse.  

• Sikkerhetsrutiner og beredskap på skolen. Det finnes i dag ingen tilfluktsrom knyttet 

til Ris skole, ei heller noen innøvde rutiner, hverken ved atomulykker eller flyangrep. 

Både Utdanningsetaten og Osloskolen er pålagt å ha beredskapsplaner for 

håndtering av ulike krisesituasjoner, inkludert brann, bombetrussel og angrep. FAU 

vil be om et klart svar fra rektor om hvilke rutiner som gjelder i disse tilfellene. 

 

Fakta om FAU-møtet 

 Oppmøte: 

Klasse Navn Tilstede (= x) 

8A Annette G. Myrhaug  

8B Stina Hjortsjö  

8C Børre Mathisen  

8D Joachim Faraasen  

8E Elisabeth Duran  

8F Marianne B. Roren  

8G Hege Langgaard-Nielsen  

8H Jane Flower  

8I Lise R. Haavind  

9A Sverre Angell-Hansen  

9B Astrid O. Janbu  

9C Anne Strand  

9D Solveig Dahl grue  

9E Oda Myklebust  

9F Ella A. Utigard  

9G Toivo Pettersson  

10A Irene B. Sand  

10B Rolf B. Johanssen  

10C Mariela da Silva Larsen  

10D Knut Peter Clausen  

10E Annette G. Myrhaug  



10F Christine Staubo  

10G   

 

Innkalling, dagsorden og referat: godkjent  

Neste møte: Tirsdag 3. mai 2022 kl 18.00 

 


