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DS-leder Anne Marie Lie åpnet møtet. Det ble opplyst at Jon Stenrud har flyttet fra kommunen og 
at vara Helen Gjester rykker opp på fast plass. Hun vil bli informert om dette. 
 
12/18  Godkjenning av sakliste. Saklisten ble godkjent. Godkjenning av referat fra 

07.03.18. Referatet ble godkjent 
 
13/18  Nytt fra skolen – orientering ved rektor og elevrepresentanter. Skriftlig eksamen 

på 10. trinn er gjennomført, og selve gjennomføringen har fungert godt. Det har 
også vært en periode med mange innleveringer og tentamener for elevene på 8. og 
9. trinn. 8. trinn har vært på Hudøy. Rektor redegjorde for endringer i personalet 
ved nytt skoleår. Det forventes også at elevtallet på nytt 8. trinn vil medføre 5 
klasser i 2018/19. Det vil også bli gjennomført en innsamlingsaksjon til et skole-
prosjekt i Zambia. Bistandsorganisasjonen som er valgt, Response Network, har 
tidligere samarbeidet med Øraker skole. Organisasjonen er godkjent av Innsam-
lingskontrollen, og har svært lave administrasjonskostnader.  

 
14/18  Strategisk plan 2018 – Rektor orienterte om deltagelse i et forskningsprosjekt, 

VIST, i samarbeid med Universitetet i Oslo, Institutt for lærerutdanning og 
skoleforskning (ILS) fra august 2018. Dette er et toårig prosjekt. 

 
15/18  Budsjett 2018 – Fremlagt månedsrapport tas til etterretning. Grunnlagsmateriale 

utsendt fra skolen til medlemmer av DS ble diskutert. Rektor leste fra Deloitte-
rapporten etter forespørsel fra DS-leder. Øraker ligger lavt i gjennomsnittlig 
tildeling pr. elev. Utviklingen må følges nøye. 
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16/18  Lokalt ordensreglement – Rektor gjennomgikk forslag til ordensreglement som er 
gjennomgått i personalet. Det fremlagte forslaget til lokalt ordensreglement ble 
vedtatt. 

 
17/18  Politisk representant til SMU – Det mangler en politisk representant til 

skolemiljøutvalget (SMU). Pol. repr. Klafstad undersøker med bydelen om vi kan 
få oppnevnt noen. 

 
18/18  Eventuelt – Sak fra en mor om tilbakemeldingstid på prøver ble diskutert. 

Forventningen fra foreldrerepresentanter, som også henviste til FAU, er at den 
oppgitte 14 dagersfristen overholdes, eller at det gis informasjon til elever og 
foresatte hvis denne ikke kan overholdes. Rektor redegjorde for skolens arbeid med 
tilbakemeldinger, og minnet om at det ikke er et krav om skriftlighet. 

  
  

 


