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Sak 1: Innkalling og dagsorden 

Godkjent.  

Joackim valgt til referent. 

 

Sak 2: Orientering fra skolen 

- Trusselsituasjoner: Rektor har tidligere orientert om at de i starten av skoleåret var enkelte 

«trusselsituasjoner» mot enkeltelever fra andre elever på skolen. Etter høstferien har det ikke 

forekommet. Situasjonene har vært håndtert av rektor som har hatt dialog med utvalgte elever. 

- Forsvinningssak: Rektor orienterte om en forsvinningssak hvor en av elevene på 10-trinn var 

savnet. Det har vært løpende dialog mellom skolen, politiet og andre instanser. Rektor har orientert 

driftsstyret ved skolen løpende. Elevene i 10-trinn har blitt orientert fra rektor. Rektor har hatt særlig 

fokus på elevene og lærerne i klassen hvor eleven går.  

- Utviklingssamtaler: Skolen forsøker noe nytt i år; elevene har fått i oppgave bidra i 

utviklingssamtalen ved selv å presentere eget nivå/utfordringer for lærer/foreldre under 

utviklingssamtalene. Siktemålet er at elevene selv skal reflektere mer over egne 

utviklingsmuligheter. Dette gjelder foreløpig kun 10. trinn.  

- Klassesammensetning. Rektor redegjorde for hvordan klassene settes sammen. Dette skjer ved 

samarbeid med skolene Bestum og Lilleaker og Øraker, og hvor elevene settes sammen i grupper før 

de settes sammen i klasser. Skolen har over tid kommet frem til at dette er det beste systemet. 

Klassebytte har ikke skjedd i høst. Rektor har en opplevelse om at alle elever trives. Heller ikke 



opplevd press fra foreldre for at klassebytter skal skje. Det understrekes fra rektor at terskelen for å 

få byttet klasse er høy. 

- Organene på skolen. Rektor redegjorde for organene og deres roller. Det ble særlig redegjort for 

driftsstyrets arbeid med budsjettoppfølgning. Skolen har nå lykkes med «å snu merforbruk til 

balanse» i 2017. Rektor forventet «overskudd» i 2017. 

- Elevrådet. Rektor redegjorde for at det utføres godt arbeid av elevene i elevrådet. Det er en god 

dialog med rektor. Elevene får anledning til å få «utdanning» ved at det skal være halvdagsseminar 

om elevrådsarbeid.  

- Elevbedrift. Det har tidligere vært en såkalt «elevbedrift» på Øraker. Dette er ikke videreført, men 

elevene i 9. klasse har «jobbskygging» eller «arbeidsuke» som introduksjon til arbeidslivet.  

- GDPR. Det ble reist spørsmål om skolen var forberedt på GDPR (ny personvernlovgivning fra mai 

2018). Rektor avventer instruksjoner fra etaten og følger opp dette i samsvar med retningslinjene. 

 

Sak 3:  Status komitéer 

- Det ble redegjort for FAU-kurs tilgjengelig for representantene. 

- Det ble referert om vellykket arrangement på «Stoppestedet» for 8. trinn. Inntektene går til 

Hudøyturen som elevene skal ha til våren. 

- Det ble enighet om «trinnmøter» etter FAU. FAU påpekte viktigheten av at alle bruker FAU sin 

dropbox slik at erfaringsarkivet blir utviklet videre. 

 

Sak 4: Natteravn.  

Dette har fungert godt hittil. Første halvår er gjort unna. Første halvår er nå distribuert. Det har vært 

rolig for ravnene som har vært "ute på tur". Systemet har fungert tilfredsstillende.  

 

Det ble deretter gjennomført trinnmøter. 

 

Møtet hevet 1930. 

 


