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Forberede	
elevene	til	å	
stå	på	egne	
ben	i	egen	
fremtid		
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ELEVENE 

• Faglig	
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ELEVENE 
• Sosialt	
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Hvem er vi? 

• 100	år	som	skole	
• Rehabilitert	og	nybygget	-		høst	2016	
• 630	elever,	7	paralleller		
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Personalet  
• 40	pedagogiske	årsverk																					ca.	45	ansatte	
• 1	sosiallærer	
• 1	rådgiver	
• 3	assistenter	
• 3	på	kontoret	
• 4	i	lederteamet		
• NEAS	–	drift	av	bygget	
• 2	egne	renholdere	+	byrå		
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   Visjon: "Læringsglede og kunnskap". 

 • Trivsel,	kunnskap	og	kreativitet	i	et	trygt	og	faglig	
inspirerende	læringsmiljø.		

• Høyt	utdannet	personale	
• Elevenes	læring,	fag	og	sosiale	utvikling	i	sentrum.		
• Partnerskapsavtaler	med	Ungt	Entreprenørskap	
• Aktive	elever	og	gode	samarbeidsrelasjoner	
• "Vurdering	for	læring"	og	"	Relasjonsbygging".		
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Relasjoner  
•  Hvert	trinn	har	en	trinnleder	og	lærerne	en	fra	ledelsen	som	sin	nærmeste	leder.	
•  Ledelsen	er	mye	ute	blant	elevene,	om	morgenen,	friminutt,	skolevandring		

•  Lærerne	underviser	(så	langt	det	er	mulig…	)sine	fag	i		færrest	mulig	grupper	
•  Lærerne	er	så	langt	det	lar	seg	gjøre	på	ett	trinn	

• Mobilfritt	innendørs			
	

•  Lærerne	håndhilser	på	elevene	i	døren	hver	morgen	
•  Ny	økt	–	hilser	stående	på	ny	lærer	markerer	fagtid/fritid		
•  Elevfokus	på	ukentlige	trinnmøter	ledet	av	trinnleder	med	nærmeste	leder	til	
stede		

•  Ressursteam	en	gang	i	uken	med	PPT		
•  Stab	ukentlig		med	fokus	elever		
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Eleven står i sentrum  

Læring	og	fag		
Strategisk	plan:		
VFL		og	Relasjonsbygging	i	en	
voksende	skole	
Mestring	og	motivasjon		
	
Utviklingsteam	–	tre	trinnleder	i	
plangruppen	med	ledergruppen	

Sosial	utvikling	

Fokus	mestring,	
motivasjon	
	
Helsesøster		-	kun	60	%		
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Vurdering - læring  
	

	
• Kompetansemålene	i	faget	

• Aktiv	i	egen	læring	

• Generell	del	læreplanen	

• Tilbakemelding	på	ulike	måter	

• ØVE-PRØVE-FEILE-ØVE…	
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ELEVENE står i sentrum- trivsel og medvirkning 
•  Elevråd	–	elevundersøkelsen	med	mer		
•  Bibliotek	–	åpent	hver	dag		
•  Sjakklubb	/lag		
•  Filmklubb	i	store	fri		
• Naturfagklubb	i	storefri		
•  Kantine	–	hver	dag		
•  Valgfaggrupper	lager	arrangement		
•  Idrett		
•  TL-	aktiviteter		
•  Sosiale	arrangement	–	ønsker	også	flere	som	er	foreldrestyrt	



13	

Alle	elever	har	rett	
til	et	trygt	og	godt	
skolemiljø	som	
fremmer	helse,	
trivsel	og	læring	
			

–	Opplæringsloven	kapittel	9A	

Foto:	Oslo	kommune	
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Grunnlag for vårt arbeid 
• Connect	Oslo	–	enkle	regler:				

• "	Det	er	mitt	valg"		
			–	Lions	quest	

• TL	–	trivselprogrammet		
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Hva er Trivselsprogrammet? 
•  Aktivitetsprogram	for	barn	og	unge	i	skolen	(4.-10.	trinn)	
•  Fokus	på	aktivitet	og	trivsel	
•  Over	1200	skoler	i	Norge,	Sverige,	Danmark	og	Island	
•  Samarbeid	med	andre	skoler	i	nærmiljøet/Oslo	

• Mål:	
• Bidra	til	trivsel,	aktivitet,	samhold	og	et	
trygt	skolemiljø	

• Forebygge	konflikter	og	mobbing	
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NORSKFAGET er viktig 
	

• Kunnskapsfag	+	ferdighetsfag		

• LESE	og	SKRIVE		
•  lære/kommunisere/forstå	egen	
kultur/dannelse/identitets-utvikling	

• Lære,	oppleve,	delta		
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Og det er også MATEMATIKK  
 PBG – tiltaksstudie Osloskolen 
Organisering skoleåret 2018-19 

24		Tiltaksskoler	med	Ris	i	utvalget	fra	SSB	:		
• 1-6	elever:	1	liten	gruppe	med	egen	øktplan	for	å	løfte	ì		
• Gjennomføres	som	obligatorisk	pedagogisk	styrkingstiltak	for	
utvalgte	elever	i	5	uker	fra	uke	42	og	4	uker	fra	uke	9	

• Utgangspunkt	for	utvelgelse	–	NPregning		-	nivå	1	og	2		
• Forskning	på	resultatene	
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Utover det " vanlige"  

• Talent	–	Vitensenteret	

• Forsering	på	Ullern	i	engelsk	og		
matematikk	

• Talentsatsing	i	matematikk		
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Språk - fremmedspråk 

• Vi	tilbyr	tysk,	fransk,	spansk	
• Velges	for	tre	år	
• Alternativet	er	engelsk	fordypning	som	også	velges	for	tre	år	
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Valgfag to timer i uken 
Bredt tilbud + elevbedrifter  

 •  Forskning	i	praksis			
•  Teknologi	i	praksis	
•  Innsats	for	andre		
• Demokrati	i	praksis	
•  Fysisk	aktivitet	og	helse		
•  Produksjon	av	varer	og	tjenester	
• Design	og	redesign		
• Medier	og	informasjon	
•  Reiseliv	



FAU Ris skole 

•  FAU	har	månedlige	møter	
Hovedfokus	er	skolens	læringsmiljø	
•  FAU	får	informasjon	fra	rektor/ledelsen	bl.a.	om:	

•  Driftsstyremøter	–	2	fra	FAU	er	medlem	
•  SMU	møter	–	2	fra	FAU	er	medlem	
•  Nasjonale	prøver	
•  Elevundersøkelser	–	mye	tid	på	dette,	sammenligner	med	tidligere	år	

• Årlige	møter		
•  Elevrådsleder(ne)	
•  Helsesøster	
•  Sosiallærer	



FAUs oppgaver  

•  FAU	etablerer	særskilt	
•  Natteravnkoordinator	–	som	forholder	seg	til	klassenes	
natteravnkoordinatorer	

•  10.	klasse	juleball-komité	–	FAU	arrangement	
•  Ris	skoles	venner	–	koordinator		

•  FAU	ikke	egen	økonomi	

• Arrangerer	foreldreforedrag	
•  Tema	har	vært	Rus	/	Sex	/	press	på	ungdom	
•  Siste	foredrag	«Kroppsklemma»	



FAU - særskilte saker 

•  Ny	ressursfordelingsmodell	for	Osloskolene	
•  Tatt	initiativ	til	et	felles	opprop	mot	modellen	blant	skolene	i	vårt	område	
•  Brev	sendt	til	byråd	for	oppvekst	og	kunnskap	Tone	Tellevik	Dahl	
•  Sendt	også	til	nytt	byråd	Inga	Marte	Torkildsen	
	

•  Stillingsprosent	helsesøster	–	bekymret	for	lav	stillingsprosent	
•  Norm	100	%	stilling	hvis	550	elver	
•  Ris	skole	mer	enn	550	elver	–	men	helsesøster	i	kun	60	%	stilling	
•  Skrevet	brev	til	bydelen	-	bedt	om	å	bli	behandlet	iht	normen	og	likt	som	andre	skoler	i	bydelen	

•  Skolens	kantine	
•  Bedre/sunnere	mattilbud	i	kantinen	
•  Mange	elever	kjøper	mat	på	Vinderen	
	

•  17	mai	arrangement	–	delta	i	tog	evt	annet	opplegg		


