
Info fra FAU-møte 20. september 2022 

 

1. Oppdatering fra rektor 

• Går fint med de nye 8.klassingene 

• Det er lite slåssing på 10. trinn på Ris skole, men det er et økende problem i Oslo. 

• Kantine for 9/10 trinn oppe og går, kantinen for 8. trinn kommer snart. På sikt skal skolen 

tilby et varmt måltid hver dag. 

• Skole-PC: alle skal ta med PC hjem hver dag, og elevene skal møte med fulladet PC hver 

morgen. PC-vesker er forsinket, men ordningen innføres når disse er på plass. 

• Mottaksklassene ved skolen: neste år vil skolen ha 9 paralleller på hvert trinn, og 

mottaksklassene vil bli overført til en annen skole. Ris skole vil kanskje hatt plass til én 

mottaksklasse, men dette vil medføre et snevert fagmiljø og sosialt miljø for 

mottakselevene, dvs at mottaksklassene bortfaller fom neste år. 

• Utekontakten i bydelen er til stede på skolen hver mandag og annenhver onsdag. Samarbeid 

mellom skole, bydel og politi. FAU planlegger å invitere utekontakten til et FAU-møte.  

 

 

2. Oppdatering fra utvalgene 

Driftsstyret:  

• Driftsstyret fra i fjor fortsetter. 

• Første møte i neste uke – intet nytt fra før sommeren. 

 

Skolemiljøutvalget (SMU): 

• Utvalget kommer til å bli viktig i år – skjer mye fremover. 

• Oppdatering Aktivitetsklubb på Ris 

o Mange ungdommer er blitt passiviserte under pandemien 

o Mat fra hele verden – med kokk og i første omgang for 9. trinn (vi har fått tildelt kr 

80 000 i midler). Planlagt oppstart uke 42. 

o Oslo kommune ønsker å være behjelpelig mtp aktiviteter: 25% stilling til drift 

▪ drive kafe i paviljongen fom nyttår  

▪ Gamingaktivitet og andre aktiviteter 

o Møte med Frivillighetssentralen neste uke for å diskutere samarbeid 

o Rektor er svært positiv til å bruke paviljongen på ettermiddag/kveld 

▪ Foreningen FAU Ris Ungdomsskole – registrert i Brønnøysundregisteret før 

sommeren og opprettet bankkonto. Forenkler søknader om midler mv. 

▪ Andre saker i miljøutvalget: 

• Diskusjonsforum med Elevrådet mv 

• Dysleksivennlig skole – rektor er i prosess. 

 

Byggesaker: 



• Tverrpolitisk enighet i bydel Vestre Aker og Ullern om behov for flerbrukshall/svømmehall på 

Ris. 

• Ny omgang med skolebehovsplan? 

• Ris skole har hatt for liten gymsalkapasitet i mange år, og de nye klassene fra Skøyen har økt 

problematikken. Per i dag er dette løst ved at 10 trinn bruker Domus Atletica for kroppsøving 

(ca 20 min gange hver vei.) 

• Tilgang til idrettshaller er spesielt ille for vår bydel. 

• Mulig å bygge en flerbrukshall på tomten mellom Ris skole og Frivillighetssentralen. 

• Skolebehovsplanen frem til 2032 har hovedfokus på sosial utjevning, men rapport fra 

Deloitte viste at «vestkantskolene» i Oslo kommer dårlig ut mtp midler per elev. 

Natteravnene:  

• Ny Natteravnkoordinator er på plass: Norvald Heidel. 

• Hver natteravn i hver klasse plukker ut foreldre fra klassen når det er Ris skoles tur, og 

Norvald koordinerer dette arbeidet. 

Juleballet:  

• Juleballet ble endret til sommer ball pga pandemien, og sommerballet for 10. klassene ble 

veldig bra. Siden det ble avholdt etter eksamensperioden, så elevene var mer avslappet. 

• Endre fra juleball til sommerball fremover? 

• Trenger ny leder for årets skoleball 

• To foreldre fra hver 9. klasse velges som vakt på skoleballet – av disse skal 2 fungere som 

hovedkoordinatorer. 

 

3. Valg 

a. Leder – Ella Utigard-Eckey (10F) 

b. Nestleder – Kirsti Ellefsen (8B) 

c. Referent – Hege Langgaard-Nielsen (9G) 

d. SMU – Erik Tessem (8A) og Ole Jakob Wold (10G) 

e. Miljøgruppen – SMU + Philippe Etienne/økonomi (8F) + 2 personer til.  

NB! Det virker som om invitasjonen til FAU-møtet som ble sendt fra skoleadministrasjonen   

via skoleplattform ikke kom frem til alle FAU- og vararepresentanter, og hvis noen av disse 

har lyst til å bidra er det bare å melde fra til Ella!      

f. Skoleballet – Astrid Oust Janbu (10B) og Anne Strand (10C) 

g. Byggesaker/politikk –  Tom Staavi (8H), Sverre Angell-Hansen (10A) og Ella Utigard-Eckey  

h. Driftsstyret – Joachim Faraasen (9D) og Oda Myklebust (10E) 

 

 

4. Andre saker 

 

• Spørsmål om alle elever er pålagt å ta med skole-PC hjem (Ja, iflg rektor) 

• Forslag om å invitere Ris Skoles Venner til 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 X 

8F Philippe Etienne X 

8G Ingeborg Buchalik X 

8H Tom Staavi X 

8I Katrine Klaveness  

9A Christina Werner-Hjelmeland  

9B Patrick Lumumba Jaika X 

9C Børre Mathisen X 

9D Joachim Faraasen X 

9E Kjetil Røe  

9F Arve Arvesen  

9G Hege Langgaard-Nielsen X 

9H Jane Flower  

9I Pål K. Selbo  

10A Sverre Angell-Hansen X 

10B Astrid Oust Janbu X 

10C Anne Strand  X 

10D Øystein Askim X 

10E Oda Myklebust X 

10F Ella Utigard-Eckey X 

10G Ole Jakob Wold X 

   

 

Innkalling, dagsorden og referat: godkjent  

Neste møte: Tirsdag 1. november 

 


