
 

 

 
 

Osloskolen 

 

Øraker skole 

 

Referat møte i driftsstyret 19.01.22. 

 

Til stede: Erika Blakstad (pol. rep. H), Ayna Mousavi (pol. rep. SV), Susanne Klafstad 

(pol. rep. H), Fillip Halsey (foreldrerep.), Frank Thomassen (foreldrerep.), Gøran 

Kristoffersson (ansattrep.), Pejmaen Mansouri (ansattrep.), Tommy Fjeldbu (ansattrep.) 

Daniel Krüger Ulrichsen (elevrep. 10.tr.), Gustav Røine Rand (elevrep. 9.tr.), Vigdis Lad 

(rektor), Øystein Skau (ass. rektor) 

 

Referent: Øystein Skau 

Neste møte: 16.februar kl. 17:00. 

            

Sakliste: 

Sak 1/22 Godkjenning av sakliste og referat fra 01.12.21 

• Saksliste for dagens møte, samt referat fra sist møtet ble godkjent. 

Sak 2/22 Nytt fra skolen – informasjon 

Ansatte:  

- Nytt semester i gang. Høstterminen er vurdert og det blir offentliggjort 

fredag 21. januar. 

- Det er noe elevfravær i enkelte klasser. Elever er hjemme med corona eller er 

i karantene. Det gjør noe med kontinuiteten i undervisningen. Lærerne gjør så 

godt de kan for at alle skal henge med.  

- Neste mandag begynner skolen med mattekurs. Det er i forbindelse med 

forberedelse til eksamen. Dette er populært blant elevene. 

- Vi har jobbet med å se hvordan vurderingsformene skal se ut nå med nye 

læreplaner. Dette må vi fortsette med, også det å se dette i sammenheng med 

nye vurderingsformer til eksamen. 

Elevene: 



- Nytt semester, spent på karakterene som kommer, men kjenner til de fleste 

fra før. 

- Den kulturelle skolesekken er på skolen med ulike opplegg for elevene. 

Ledelsen: 

- Nye eksamensformer er på trappene denne våren. Men alt er ikke på plass fra 

UDIR sin side. Elever og foresatte vil få informasjon om dette når mer er på 

plass.  

- Skolen er fortsatt på gult nivå med de restriksjonene det innebærer. Vi håper 

på bedre tider og at vi snart kan drifte skolen på grønt nivå. 

- Vi ser en økende trend i smitte på skolen. Skolen får ikke beskjed fra bydelen 

om smittede elever, vi er avhengig av at foresatte/elever sier ifra til skolen. 

- Coop og Kiwi melder fra at det er noen utfordringer i storefri rundt disse 

butikkene.  

- Terje Kirsebom har gått over i ny stilling i Bærums skolen. Ny inspektør er på 

plass fra 1.3.22. Ny inspektør er Mohamed Kandrouch. 

- Vitnemålsutdelingen vil gå som normalt, men vi må se på måten vi arrangerer 

dette på, med tanke på at vi er 5 klasser på 10. trinn. 

Sak 3/22 Elevundersøkelsen – orientering 

• Rektor ga en gjennomgang av indeksene for elevundersøkelsen og hvordan skolen 

har planlagt å jobbe med dette i personalet og med elevene. 

Sak 4/22 Budsjett – godkjenning 

• Skolen ga en orientering om økonomi og gjennomgang av forslag til budsjett for 

2022. 

• DS tar informasjonen til orientering og vedtar budsjett med funksjon 202 og 222 

for Øraker skole for året 2022. 

Sak 5/22 Eventuelt 

• Hvordan jobber skolen med å forberede elevene på veien videre etter 

ungdomsskolen? 

- Elevene og rektor besvarte dette spørsmålet.  

- Eleven har en time i uken (utdanningsvalg), der de jobber med å bli kjent med 

de ulike tilbud på VGS. 

- VGS inviterer elevene inn til smakebitkurs på både 9. og 10. trinn. Da besøker 

elevene ulike programfag. 

- Skolen har to rådgivere som har som oppgave å hjelpe elevene med å finne 

informasjon og hjelpe de i prosessen med å søke VGS. 


