
Info fra FAU-møte 21. september 2021 

 

1. Oppdatering fra rektor 

• 8. trinn har nå 9 parallellklasser, og det ser ut til å gå veldig fint. 

• Vaksinasjon av elevene forrige uke 

• Skolepsykolog én dag per uke – henvendelser går gjennom skolens helsesykepleiere. 

Psykologen skal også veilede helsesykepleierne. 

• Leksehjelptilbud i matte/andrespråk kommer på plass etter høstferien: 

o 1 – 2 dager per uke, trolig onsdager og torsdager 

o Starter med 8. trinn, og utvides evt. også for 9. trinn ved behov 

o Vil foregå i biblioteket, og det vil serveres frukt/knekkebrød 

• Ekstramidler ifm C-19 vil benyttes til å sette opp ekstra kurs for 10. klasse i matte og 

andrespråk. 

• Skolen vurderer også å arrangere andre målrettede tilbud på ettermiddagen. 

• Forbedret forseringstilbud i matte for 9. trinn, med ukentlig 2,5 timer undervisning av 

lærer/student på ettermiddagen. I 10. trinn vil disse elevene delta på matte for 1. trinn 

på Ullern VGS. 

• Ris skole ønsker å bli sertifisert som dysleksivennlig skole, og skal samarbeide med FAU 

om dette. 

• Juleball er foreløpig planlagt til 13. desember – endelig bekreftelse kommer snart 

• Friminutter: skolen er litt på etterskudd med å organisere aktiviteter på skolen – dette 

for å begrense trafikken ned til Vinderen senter, men håper på start av kantine etter 

høstferien. Kantine for 8. trinn vil være i paviljongen, og for 9./10. trinn i skolebygget. 

• Filmklubb vil arrangeres to dager per uke for 8. trinn, og én dag per uke for 9./10. trinn 

• Paviljongen: fortsatt et par rom som ikke er klare til bruk. 

• Flerbrukshall: ingen nye oppdateringer, men det forventes at Oslo kommune ferdigstiller 

planen ila høsten. 

• Reflekser fra Ris Vel: restlager vil deles ut til 8. trinn og mottaksklassene, og FAU vil også 

høre med Ris Vel og andre om evt nytt samarbeid. 

• Søppelplukking i området rundt skolen: ansvaret går på rundgang i klassene 

 

2. Oppdatering fra utvalgene 

Driftsstyret: ingen møter siden forrige skoleår.  

Skolemiljøutvalget: ingen møter siden forrige skoleår, men SMU vil også fungere som  

kontaktperson ifm sertifisering av dysleksivennlig skole. 

Byggesaker (paviljong/flerbrukshall): ingen møter siden forrige skoleår, men planen for Oslo 

kommune har vært ute til høring i sommer, og det forventes endelig avklaring før jul. Det er et 

sterkt behov for flerbrukshall ved Ris Ungdom Skole. Vi i samarbeid med Ris Vel har gitt svar på 

Skolebehovsplanen i som var ute på høring, om at en slik hall bør prioriteres og bygges på Ris. 

Natteravnene: ingen møter siden forrige skoleår, og Natteravnansvarlig i Oslo har dekket 

koordineringen for Ris skole i påvente av ny representant i FAU. 



Juleballet: ingen møter siden forrige skoleår, men antatt dato er 13. desember. Miljøarbeiderne 

(SALTO) ønsker å få beskjed om dato, slik at de kan være til stede i skolegården denne kvelden. 

 

 

3. Valg av representanter 

Leder FAU: Ella A. Utigard 

Nestleder FAU: Rolf B. Johanssen 

Referent: Hege Langgaard-Nielsen 

Driftsstyret: Joachim Faraasen  

Driftsstyret vara: Oda Myklebust 

Skolemiljøutvalget: Stina Hjortsjö og Elisabeth A. Duran 

Natteravnskoordinator: Ella skal kontakte Elin Øy og Fredrik Ottesen og høre om de kan ta dette 

Leder Juleballskomitéen: Hedda Brodtkorb / Christine Staubo (ikke bekreftet enda) 

Byggesaker: Ella A. Utigard og Sverre Angell-Hansen 

Kontaktperson for sertifisering av dysleksivennlig skole: Stina Hjortsjö og Elisabeth A. Duran 

 

Fakta om FAU-møtet 

 Oppmøte: 

Klasse Navn Tilstede (= x) 

8A Annette G. Myrhaug X 

8B Stina Hjortsjö X 

8C Børre Mathisen  

8D Joachim Faraasen X 

8E Elisabeth Duran X 

8F Marianne B. Roren X 

8G Hege Langgaard-Nielsen X 

8H   

8I Lise R. Haavind  

9A Sverre Angell-Hansen X 

9B Astrid O. Janbu  

9C Anne Strand  

9D   

9E Oda Myklebust X 

9F Ella A. Utigard X 

9G Toivo Pettersson X 

10A Irene B. Sand X 

10B Rolf B. Johanssen X 

10C Synnøve Nyhagen  

10D Knut Peter Clausen X 



10E Annette G. Myrhaug X 

10F Christine Staubo X 

10G   

 

Innkalling, dagsorden og referat: godkjent  

Neste møte: Tirsdag 2. November 

 


