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FAU Øraker Ungdomsskole 

Møtereferat 
Sted:  Samlingssalen på Øraker skole 
Dato:   11.01.2022 
Deltakere:   

8A Anne Siri Røthe 
  8B ingen til stede 
  8C  Herdis Dugstad 

8 D Charles Filip 
  8 E Katrine B. Talgø 
  9A Berit Sotnakk  
  9B Andreas Ernestus 
  9C Trine Angelskår  
  9D Irene Thomassen  
  9E Karoline Holme  

  10A Inger Johanne S. Prizzi  
   10B Anders Christian Stray Ryssdal 
   10C ingen til stede 
   10D Solveig Undheim Thomassen  
   10E Håvard Bjørge    

 

Rektor: Vigdis Lad  

Tidspunkt:  18:00 – 19.45  

Neste møte: Tirsdag 08.02.22 kl. 18.00  
 

 

Saksnr Sakstittel/-innhold 

20220111/01 Valg av referent; Irene Thomassen.  
Registrering av møtedeltagere og gjennomgang av sist utsendte 
møtereferat/aksjonspunkter  
 

20220111/02 Status Rektor 

Skolen er nå på gult nivå – det er økende smitte og det er viktig at foresatte følger opp 
elevene mtp. karantene og å holde seg hjemme hvis man ikke er i form. Alle elevene er ute 
i friminuttene. Man prøver å holde elevene fra hverandre, men dette er krevende når alle 
skal inn på skolen samtidig når det ringer inn.  

De ansatte ved skolen prøver å stresse lite med situasjonen, for det er viktig at elevene har 
fine dager på skolen og at de har et godt arbeidsmiljø. Rektor er veldig fornøyd med 
hvordan lærerne takler situasjonen og med deres innsats. Undervisningsinspektør Terje 
Kirsebom har sluttet ved Øraker og startet i ny jobb ved en skole i Bærum. Ny person er 
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Saksnr Sakstittel/-innhold 

ansatt og starter i april. Det er noe sykefravær blant lærere og to lærere skal ut i permisjon 
(Endre og Oda) 

For tiden jobbes det mye med budsjettet og den strategiske planen. For Øraker blir 
satsningen den nye læreplanen og oppdrag fra Utdanningsetaten om Vold og Trusler.  

Elevene har gjennomført Elevundersøkelsen. Resultatet er bedre enn på 
elevundersøkelsen fra i fjor – økning til 4,3 -  fra 4,2  (maks nivået er 5). Hver lærer får se 
sine resultater, som de jobber videre med. Lederstjernene er: motivasjon, mestring og 
medvirkning 

Man legger vekt på de samme lederstjernene  i Lærerplanen. 
 
Skolen vil gjennomføre prøvemuntlig for 10. trinn i uke 11. 
 
Arbeidsuke for 9.trinn (skulle vært ute 11) utgår grunnet at mange sitter på 
hjemmekontor/pandemien generelt.  

Skoleballet som skulle avholdes 31.01.22 er foreløpig utsatt, men målet er at ballet skal 
gjennomføres til våren.  

Rektor ser frem til og håper at våren i år blir bedre for elevene og det jobbes for å nå målet 
om Drømmeskolen. Overgangen fra barneskole til ungdomsskole er viktig. Foresatte som 
møter Øraker for første gang, elever som besøker Øraker før oppstart, elevmentor fra 9. og 
10. trinn som snakker med elevene når de kommer til skolen. Pølsetorsdag og spill-fredag 
er blant andre aktiviteter man ønsker å sette i gang igjen med straks man er ferdig med det 
verste smittetrykket. Det er stort fokus på samhold og at alle elevene blir godt ivaretatt på 
skolen. Dette jobbes med i klassene og svarene fra elevundersøkelsen brukes i arbeidet.  

Skolens Miljøutvalg (SMU) – vi trenger 2 foresatte til å sitte i skolens miljøutvalg. Utvalget 
består av foresatte, representanter fra skolen og elever. Formålet er å sikre et trygt og godt 
skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Les mer om dette på skolen sider: 
https://oraker.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/helse-og-velferd/rett-til-trygt-og-
godt-skolemiljo/ Det oppfordres foresatte til å melde seg – gjerne fra 8. trinn! Elever og 
politisk representant er klare! Møtene er hver andre måned på skolen og starter klokken 
17.  Meld interesse til rektor! 

 

20220111/03 FAU oppfordrer til å delta på digitale møter hos Oslo KFU  https://www.oslokfu.no/ 

Alle kan delta, og det er viktig for å lære seg hvordan man best skal tilrettelegge FAU 
arbeid. Interessant å se hvordan arbeidet gjøres på andre skoler. Alle foresatte som ønsker 
det kan også delta, ikke bare de som sitter i FAU. Vi er alltid interessert i å fange opp 
foresatte som ønsker å bidra i FAU arbeidet.  

Ta kontakt med Helle Madsø hvis du er interessert i å delta på KFU møter. 

 

 

 

 

Saksnr Aksjonspunkter Dato/ 
Ansv 

Status 

20220111/04 

(aksjonspunkt 
fra forrige 
styre/år nr 
20201208/07) 

Nye vedtekter for Øraker FAU er vedtatt. 
Opplæringsloven § 11 nr. 4. FAU er et arbeidsutvalg, 
dvs. et forvaltningsorgan. FAU er derfor ingen 
forening slik dette i utgangspunktet er ment, til tross 

Leder 

 

 

 

Vedtatt 

https://oraker.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/helse-og-velferd/rett-til-trygt-og-godt-skolemiljo/
https://oraker.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/helse-og-velferd/rett-til-trygt-og-godt-skolemiljo/
https://www.oslokfu.no/
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Saksnr Aksjonspunkter Dato/ 
Ansv 

Status 

for at utvalget nå har en konto, er registrert i 
Brønnøysund og forvalter penger på egen konto.  

Vi ser at det hadde vært nyttig med relevante og 
gode vedtekter i flere sammenhenger. For eksempel i 
diskusjonen med hva man gjør med innsamlede 
penger til skoleturer som utsettes/avlyses.  

De nye vedtektene er mer utfyllende enn gamle og er 
basert på vedtekter fra andre skoler samt noen 
forslag fra FGU. De regulerer myndighet, 
leder/nestleder, innsamlinger, konti og hvordan disse 
reguleres.  

 

 

 

20220111/05 Status komiteer/turer - dette handler mye om å 
gjennomføre aktiviteter for å samle inn - via dugnad -
midler til skoletur. 

8. trinn – Har gjennomført trinnfest på Stoppestedet 
fredag før Halloween og cafe før jul. Godt oppmøte 
og god stemning! Overskudd kr 45.000,-  Veldig bra 
at det gjennomføres sosiale aktiviteter for elevene da 
dette er ekstra viktig det første året på ny skole! Skal 
samle inn litt over kr 1.000,- per elev før første 
skoletur til Hudøy (høst 2022) 

*Vi deler erfaringsdokument slik at man ser hvordan 
det er lurt å organisere innsamling. 

9. trinn – Salg av Kransekaker/julekort og 
aktivitetskort. Egne grupper faget i Mat og Helse har 
laget julekaker som de har solgt. Planlagt Tapaskveld 
der elevene lager tapas til foresatte. Utsatt inntil 
videre. Ny runde meg dugnad – salg av 
produkter/aktivitetskort er planlagt. Informasjon 
kommer. 

10. trinn – har gjennomført Sjoatur og har samlet inn 
litt ekstra for å kunne dekke leie av lokale i 
forbindelse med gjennomføring av skoleball. 

 

*For trinntur til Sjoa var det tidligere en diskusjon 
rundt utstyrsliste og kostnader, da det for mange er 
mye nytt utstyr som må kjøpes inn. Et forslag ved 
turer i fremtiden for skolens elever, er å kjøpe billig 
via Facebook-siden Ullernområdet Kjøpe/selge 
bytte/gi bort. Det finnes også et tilbud for å låne 
utstyr via BUA/utlåns bod. 
https://www.bua.io/utlansordninger/bua-ullern 

 

Leder 
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