
 

 

 

Møtereferat 
 

Møtetema: FAU-møte Øraker skole 

 

 

Dato dok: 23.10.2018 

Dato møte: 09.09.2018 

Referent: Helge A. Hafstad 

Tilstede: Cecilie Ellingsen, Yana Yakoleva, 8A 

Cecilie Stenvold, 8B 

Marianne Buseth Foss, Bente C. Nash, 8C 

Jon Bru, 8C 

Linn Heidi Bonadventure Andreassen, 8E 

Hilde Sandåker Kristensen9A,  

Geir Klaveness, 9C 

Helge Hafstad 9D,  

Lars Ola Rambø 10A,  

Kamran Bagheri 10B,  

Christopher Gjerde, 10C,  

Thomas Haugen Skorpe 10D,  

  

 
Saksliste (følgende saker ble drøftet/orientert om): 

Saksnr.: Sakstittel/-innhold 

1 Valg av referent:  

- Helge Hafstad 
 

2 Registrering av møtedeltagere 
- Se tilstede over. 

 

3 Godkjenning av innkalling og referat 

- Ingen bemerkninger 
 

4 Informasjon fra rektor: 

Orientering om skolen:  
- Det var en generell orientering om skolen og pågående planer for nye i FAU. 
- Rektor informerte om at det pågår rekruttering bl.a. i forbindelse med ny 

lærernorm som fra 01.08.18.   
- Det er nå 5 parallelle klasser på 8.trinn. Hun understreker at Øraker skole er 

tilrettelagt for å kunne ha opptil 6 parallelle klasser pr trinn. 
- Det kommer en plan med temaer for 8-10 trinn, dette i samarbeide med blant 

annet SaLTO (Sammen Lager vi et Trygt Oslo) der flere tema, som rus og ungdom, 
sex og samfunn, nettvett og nettmobbing, etc., vil være temaer. Det er ønskelig at 
FAU er med på disse temaene med informasjon og arrangement for foreldrene. 

 
- Orientering om arbeidet i FAU:  
- Helge orienterte om det generelle arbeidet i FAU. Det tas opp generelle saker som 

angår lærings- og det sosiale miljøet for skolen, men enkeltsaker tas ikke av FAU. 

 

 



 

  

 

Dog kan elementer som har konsekvens for det generelle miljøet tas med i FAU 
arbeidet. 

- Det er kontakt med og vi er representert i Oslo KFU, som er samordningsorganet 
for FAU-er i alle Oslo skolene. Øraker er i skolegruppe F. 

- Vi arrangerer/finansierer følgende: 
o Trinnfest for 8. trinn, normalt på Stoppestedet. 
o Trinntur til Hudøy for 8. trinn 
o Sjoa-tur for 9. trinn 
o Juleball for 10. trinn 
o Deltagelse på Natteravning i området. 

- Vi har et «sky-sted» for å lagre informasjon og oppdaterte «bruksanvisninger» for 
de forskjellige oppleggene. 

 

5 Valg:  
- Det var valg på følgende poster, og valgt ble: 
- Leder: Helge Hafstad 
- Nestleder: Hilde Sandåker Kristensen 
- Referent (fra neste møte): Marianne Buseth Foss 
- Oslo KFU representant: Helge Hafstad 

.  

6 Eventuelt:  

- Det var ønske om at sluttidspunkt på fredag ble tatt opp. Flere mener det var 
ønskelig med tidligere slutt fredag. Her er det forskjell på hvordan dette faller ut 
for klassene. Det ble noe diskusjon om dette ville være mulig, men ble bestemt å 
rette et ønske til skolen å ta med ønsket om ikke å ha sen slutt fredag i videre 
planlegging. 

- Det vil bli sendt ut informasjon om tilgang til nettsted til alle i FAU. 
- Det ble diskutert om FAU kunne registreres i Brønnøysund, for å få 

organisasjonsnummer. Dette for å kunne ha en bankkonto. Dette ser vi videre på å 
få til. 

 

7 Neste møte 

- Det er FAU møte kl. 1800 den 2. tirsdag i hver måned frem til og med juni 2019. 
Det er ønskelig at dette legges i medlemmenes kalendere. 

- Neste møte er da tirsdag 13. november 2018, derefter 11. desember. 
 

 
 


