
 

Utgave fire: nyhetsbrev 10. november 2020 

Dette er det fjerde nyhetsbrevet der vi sender ut felles informasjon til alle involverte og 

interesserte parter vedrørende erstatningslokaler for elevene på Skøyen skole.  

Det er viktig for Utdanningsetaten at informasjonen når alle involverte, slik at vi kan unngå 

eventuelle uklarheter. I tillegg til disse nyhetsbrevene har Utdanningsetaten utstrakt dialog 

med mange av dere, både på e-post og telefon. Vi svarer løpende ut spørsmål, sender ut 

informasjon og tar imot innspill. Ta gjerne kontakt hvis det er noe dere lurer på.  

Feil i forrige nyhetsbrev 

Det har blitt påpekt en feil i forrige nyhetsbrev: vi skrev at gangtiden mellom Ris skole og 

Domus Athletica er 11 minutter. Da hadde vi skrevet inn det følgende: fra Ris skole til 

Studentsamskipnaden i Torgny Segerstedts vei. Det er mer riktig å skrive fra Ris skole til 

Domus Athletica Svømmehallen i Trimveien 4. Da tar det ifølge Googlemaps 13 minutter. Se 

bilde nedenunder. Vi legger på et par minutter fra dør til dør; eksempelvis fra D-

inngangen på Ris skole til hovedinngangen på Domus Athletica, og det derfor mer 

korrekt å si at gangtiden er ca. 15 minutter.   

 

Kilde: Googlemaps  

 

Det er lite nytt siden sist, men vi kan informere om følgende:  

Etablering av paviljong på Ris 

Søknad om byggetillatelse   

Undervisningsbygg jobber fremdeles med forberedelse av søknadsdokumentasjon for 

paviljongen og vil snart gå inn i neste fase med nabovarsel av paviljongen og søknadsprosessen 

opp mot Plan- og bygningsetaten. 

Utdanningsetaten jobber med detaljer rundt og i paviljongen, med brukerprosess for 

utearealer og for inventar.  

 

 



Brukerprosess på Ris 

I uke 44 ble det avholdt et medvirkningsmøte om utearealer hvor representanter fra skolen og 

elever var med.  

Brukerprosessen vedrørende inventar har også startet. Forrige uke ble det avholdt et møte 

med assisterende rektor og lærer/verneombud. Neste gang skal en elev også være med. 

Deretter blir det et tredje møte før konkurransen om leverandør sendes ut. Når leverandør er 

valgt blir skolen på nytt involvert for å velge ut møbler og lignende til paviljongen.  

Fordeling av Skøyenelevene mellom Ris og Majorstuen skoler  

Som nevnt i forrige nyhetsbrev planlegges et forslag til geografisk inndeling av Skøyenelevene 

i samarbeid med de involverte skolenes ledelser så fort en tillatelse fra Plan- og 

bygningsetaten foreligger.   

Oppsummering  

UBF og UDE arbeider med søknadsprosessen for paviljong på Ris opp mot PBE, og når en 

tillatelse foreligger vil forslaget til inndeling av Skøyenelevene sendes ut og et tidspunkt for 

høring bestemmes.   

Det skal arbeides videre med tilpasninger av skolens uteområder, samt valg av inventar til 

paviljongen.  

Vi fortsetter dialogen, svarer ut deres spørsmål og innspill og avholder møter ved behov.  

 


