
Info fra FAU-møte 13.april 2021 
 

 
1. Info fra rektor 

Rektor er i streik, men sendte noen punkter med info før streiken, og takker for samarbeidet med FAU 
skoleåret 2020/2021.  
 
• Ballbane: Plan og bygg har godkjent ballplassen med mere og Undervisningsbygg har søkt om 

igangsettelses tillatelse. Det blir noen fine permanente oppgraderinger av uteområdet til elevene. Jeg vet 
ikke om det vil være ferdig til skolestart. 

• Elever på 8. trinn: NTGU og Wang Ung har utsatt inntaket sitt til i begynnelsen av juni. Vi er derfor ikke helt 
sikker på hvor mange elever vi blir til høsten på 8. trinn, men vi anslår at det blir 255 elever på 8. trinn med 
28 og 29 elever i klassene. Alle elever som har søkt Ris skole vil med andre ord få plass. 

• Ansettelser: Pr d.d. har vi ansatt alle lærere vi trenger til høsten med unntak av en realist til 
mottaksklassene. Vi har lyst ut stillingen på nytt og fått mange søkere, vi begynner intervjuene med en 
gang streiken er over. Foruten de tre som skal jobbe i mottaksklassene er kun tre av lærere som er ansatt 
som er nye på skolen. Flere av dem som ble ansatt i års vikariat i fjor har fått fast ansettelse i år.  

• Leksehjelpstilbud: Fra høsten av vil vi ha et leksehjelpstilbud for elevene på onsdag etter skolen. Planen er 
å rekruttere tidligere Ris elever til dette. Elevene på Ullern- og Ris skole slutter samtidig 14 00 på onsdager 
så vi tror det skal være mulig å rekruttere derfra. Vi vil ansette tre eller fire leksehjelpere  i første omgang 
og sørge for at de kan dekke de tre fremmedspråkene. 

• Forseringstilbud i matematikk: Vi vil også tilby forsering i matematikk for elever på 9 trinn. Elevene vil få 
muligheten til å gjøre seg ferdig med matematikken for 10 trinn når de går på 9. trinn. Det gjør det mer 
overkommelig for dem å forsere i matematikk på VG1 når de går på 10 trinn. Det gir dem igjen flere 
fordeler når de begynner på videregående skole. Elevene vil få en time med lærer på skolen mandag eller 
tirsdag etter skolen og veiledning av en lektorstudent på onsdager etter skoletid. Vi vil bruke de samme 
kriteriene for hvilke elever som får tilbud om forsering på neste år 9. trinn som vi bruker når vi velger ut 
elever som skal få tilbud om å forsere på VGS når de går på 10 trinn.   

• Flerbrukshall: Skolen har inngått et samarbeid med Ready om å prøve å får bygget en flerbrukshall på 
tomten der ballbanen kommer.  Jeg var ikke klar over det, men den flotte idrettsplassen vår er et resultat 
av et tilsvarende samarbeid med Ready. Vi skal samarbeide om å lage en søknad og strategi for å få 
gjennomslag for søknaden. Det er gode argumenter for å etablere en slik hall ved Ris skole i behovsplan for 
idrett og friluftsliv.  https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13401966-
1618302620/Tjenester%20og%20tilbud/Politikk%20og%20administrasjon/Politikk/Sentrale%20planer%20
og%20styringsdokumenter/Behovsplan%20for%20idrett%20og%20friluftsliv%202021-
2030%2C%20vedlegg%20til%20sak%201%202021.pdf 

• Skolebehovsplanen er ute på høring med høringsfrist 1. september. I planen foreslåes det å forlenge 
bruken av paviljongen i skolegården vår med et år. I forrige skolebehovsplan var det uttrykt at man 
primært ønsket å bygge 6 parallelle ungdomsskoler, det tror jeg er tatt ut av denne planen. Det bør kanskje 
påpekes at det mangler en flerbrukshall på Ris skole https://www.oslo.kommune.no/skole-og-
utdanning/skoleutbygging-i-oslo/skolebehovsplanen/#gref 

 
 

 
2. Info fra gruppene  

Festkomiteen: Med dagens regler for Oslo er det ikke mulig å arrangere felles avslutningsfest for alle 200 
elevene. Oppfordrer til at det blir mulig å få til gode klassevise avslutninger. Ballkomiteen legger ingen føringer 
for de klassevise arrangementene, men opp til hver enkelt klasse 
 
SMU: Ikke vært møte  
 
Driftsstyret:  
• Neste års elevråd, basketballbanen og vitnemålsutdelingen,  
• Oppfølging av initiativet om flerbrukshallen og info fra møtet med Ready 
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Natteravner: Er ikke startet opp. FAU stiller spørsmål om hvorfor det ikke  
Brakkegruppa: jobber for flerbrukshall.  

- Arkitekt har tatt kontakt med FAU, og ønsker å bidra.  
- FAU beslutter at Brakkegruppa tar inn arbeidet med flerbrukshall 
 

3. Høringsuttalelse til byggearbeidet ved nye Rikshospitalet 

• Vinderen skole har sendt en høringsuttalelse, og Ris FAU stiller seg bak denne. Ettersom denne er sendt inn 
vil Ris FAU skrive et eget svar, hvor vi stiller oss bak Vinderen skole FAU, og legge til punkt om 
helikoptertrafikk som gir utfordringer ved plasseringen til midlertidige landingsplattformer 6-8 års periode, 
utfordrende med plasseringen av dem og områdene rundt blant annet bruken av Gaustadskogen. Kirsti S. 
lager et utkast, som FAU ser på dette sammen før evt innsending 9.juni.  

 
4. Språksenteret  

Hege Alnæs, Hanna Holm Beisland fra Språksenteret presenterte. Presentasjon ligger vedlagt. 
 
Hva språksenteret? Både en skole og ressurssenter (med kurs og kompetanseutvikling) for språkopplæring.  
Kartlegger alle nyankomne elever 3-10. trinn. Fra nyankomne familier henvender seg til nærskolen, kartlegger 
språksenteret elevenes skoleferdigheter, gir nødvendig norskopplæring, og finner en mottaksklasse så nær 
elevens bolig som mulig, noen begynner på nærskolen sin, mens andre begynner på en annen skole etter å 
vært i mottaksklasse) 

 
I dag har 26-27 skoler i Oslo innføringstilbud/mottaksklasser. Dette bestemmes politisk, blant annet 
iaktivitetsplanen. Kultur og utdanningskomiteen besluttet i 2017 at det skulle bli jevnere fordeling av 
innføringstilbud over hele Oslo, ved å øke antall grupper i sentrum, Oslo vest og Nordstrand, slik at elevene kan 
gå på skole nærmest mulig sine hjem. Det er også med et formål om å ruste alle elever for et sammensatt og 
mangfoldig samfunn og arbeidsliv.  
 
Hvem er elevene i en mottaksklasse?  

- Europa 48%  (flest fra Polen, Litauen, Sverige), Asia 33,5 %, Afrika 14 % 
- Kjennetegn: at det er en variert elevgruppe, men mange kan to språk og mange kan engelsk 
- Elevene som kommer til Ris: alle har skolegang fra før av, skal få undervisning i alle fag, kan i mange 

tilfeller flere språk. Kan gå i mottaksklasse i opp til 2 år. Kan hospitere 
- I presentasjonen ble det gitt gode eksempler på elever 

 
To vesentlige suksessfaktorer: at skolen stiller høye faglige forventninger og verdsetter minoritetselevenes 
språklige og kulturelle bakgrunn 
 
Hva er det viktig at FAU / foreldre gjør: Foreldre fra mottaksklasser bør inn i FAU og involveres i arrangementer 
etc på skoler   
 
 
 
Fakta om FAU-møtet 

Tilstede: Nanette Fuglesang, Ragnhild Nilia Tunaal, Rolf Benjamin Johansen, Sverre Angell-Hansen, Terese 

Ulseth, Ole Jakob Wold, Irene Brinch Sand, Ingrid Marie Lie Nyhus, Kirsti Skogseth, ….Oste, Astrid Oust Janbu, 

Agnethe Kjerschow, Fredrik Ottesen, Christian Myhre-Nielsen, Oda Myklebust, Anne Johanne Nielsen Jaika, Jon 

Sudbø, Christine Staubo, Elisabeth Pestalozzi Ueland (referent)  

Gjester: Hege Alnæs, Hanna Holm Beisland, Språksenteret 

 
Innkalling, dagsorden og referat: godkjent 

Neste møte: tirsdag 7.september 2021 kl 1800.  

 

 


