
 

 

 

Møtereferat 
 

Møtetema FAU-møte Øraker skole 

 

 

Dato: 

møte: 

13.11.2018 

Referent: Marianne B. Foss 

Tilstede: Cecilie Ellingsen 8A, Cecilie Stensvold 8B, Marianne Foss 8C, Linn Heidi Bonaventure Andreassen 

8E, Hilde Sandåker Kristensen 9A, Meri Bagher 9C, Helge Hafstad 9D, Per Øivind Hansen 10A, 

Kamran Bagheri 10B, Christopher Gjerde 10C, Thomas Haugen Skorpe 10D.  

  

 

Saksliste (følgende saker ble drøftet/orientert om): 

Saksnr: Sakstittel/-innhold 

1 ok 

2 Registrering av møtedeltagere: Se tilstede over. 

3 Godkjenning av innkalling og referat 

- Ønske om raskere utsendelse av møtereferat neste gang. Ellers ingen bemerkninger. 

 

4 Informasjon FRA skolen v/ inspektør Terje Kirsebom (stedfortreder for rektor):  

 

- Skolebesøk fra Majorstua politikammer: Øraker har et tett og godt samarbeid med 

Majorstua politikammer og det planlegges et besøk m/spørretime i 8. klassene og 

mottaksklassen på skolen i slutten av november. 

- Ungdomslosen i Ullern bydel, Rebecca Mittun har sluttet. Det er ansatt ny ungdomslos som 

vil starte opp i nær framtid og være tilstede på Øraker flere dager i uken.  

- Samarbeid med Ullern videregående skole: Elevene på 10. trinn skal delta på «Sex, drugs and 

rock’n’roll», en dags undervisningsopplegg rådgiverteamet og skolehelsetjenesten 

på Ullern vgs. Vi ønsker å snakke til deres ungdom om det å være ungdom og finne 

sin plass i gruppen, om rus, om sex og om hvordan deres valg i forhold til disse 

tingene påvirker deres psykiske helse og deres liv. 
- Nasjonale prøver er gjennomført. Øraker jobber systematisk med grunnleggende ferdigheter 

i alle fag. Lærerne analyserer hvilke typer oppgaver mange sliter med og trenger å jobbe mer 

med, også helt ned på individnivå. Øraker tilhører skolegruppe F og følger utviklingen i denne 

gruppen.  

- Elevundersøkelse blant alle elevene på skolen er gjennomført, og resultatet skal foreligge 

snart. Elevene ble spurt om temaer som bl.a. trivsel, motivasjon, mobbing, skolemiljø, ro og 

orden, læringsmiljø.  

- 10. klasseballet: Det ble ble understreket nulltoleranse for alkohol og limousiner. Lærerne 

Oda og Gøran vil kalle inn til 1. møte i ballkomitéen onsdag 21.11. kl. 16.30.  

- Foreldresamarbeid/-kommunikasjon: Terje oppfordret til å ha egne facebook-grupper per 

klasse for enklest mulig kommunikasjon foreldre imellom. Hva med en foreldrecafé? 

 

Tilbakemeldinger TIL skoleledelsen:  

- Trinnfest på Stoppestedet: Gikk stort sett fint. Det ble obsertvert drikke av Redbull og annen 

type energidrikker. Kiwi har innført 14 års grense på kjøp av Redbull, og det er ulovlig å drikke 

engergidrikker på skolen. Forbrukerrådet anbefaler forbud mot salg av energidrikker til barn 

 

 



 

  

 

og unge da det kan være direkte farlig å få i seg for mye av dette. Se mer info her: 

https://www.dagbladet.no/mat/energidrikk-eksplosjon-blant-barn-og-unge---hjertet-kan-

kollapse/70221070 

 

- Rusmidler: Det ble stilt spørsmål til skoleledelsen om det er avdekket bruk av rusmidler som 

hasj og marihuana på Øraker. Det har det heldigvis ikke, men skolen følger nøye med og 

undersøkelsen Ung i Oslo bekrefter at det er økning i antall unge som bruker hasj. Usikker på 

om det er en økning men "Det er også klare bydelsforskjeller i bruken av cannabis og 
andre narkotiske stoffer, som er mest utbredt i Oslo vest og i de indre bydelene." ( 
http://www.hioa.no/Om-OsloMet/Senter-for-velferds-og-
arbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjonar/Rapporter/2018/Ung-i-Oslo-2018 ) 

- 10. trinn:  

o Oppfordrer skolen til å unngå at det kommer flere prøver på samme dag. 

o Kriterieark før prøver kommer litt sent og er forskjellig fra lærerne i samme fag .  

o Det ble stilt spørsmål om det er greit å snakke norsk i engelsktimen.  

- 8. trinn:  

o Det ble stilt spørsmål om det finnes regler for hva en lærer skal informere foreldrene 

om. Eksempelvis info om klassebilde. Terje meldte tilbake at skolen har et system for 

at mest mulig lik info gis til klassene, men at det oftest handler om datoer for 

heldagsprøver o.l.  

 

5 Aktuelle/innkommende saker:  

 

- Samarbeid med SaLTO (samarbeidsmodellen mellom Oslo kommune og Oslo Politidistrikt for 

å forebygge rus og kriminalitet blant barn og unge). Det ble foreslått at vi kan invitere SaLTO-

koordinatoren i Ullern bydel, Sara Adolphson, til et FAU-møte for et nærmere samarbeid. 

Terje Kirsebom tar dette videre med rektor.  

- Sluttidspunkt fredager: Terje kunne melde om at skolen er nødt til å bruke alle timene i uken 

for å timeplanen til å gå opp (har bl.a. bare ett skolekjøkken). De tar likevel dette innspillet 

med seg videre ifm. planleggingen av timeplanen for neste skoletermin. 

- Registrering av FAU som forening for å få organisasjonsnummer: Diskusjon om fordeler og 

ulemper. FAU ble enige om at fordelene er flere enn ulempene. Noen fordeler: Egen 

bankkonto gir større trygghet ifm. håndtering av større innsamlingsbeløp. Vi kan handle 

momsfri mat v/skolearrangementer (f.eks på Storcash). Man trenger også org.nr. hvis vi skal 

søke om støtte fra Fritt Ord o.l. FAU-leder Helge påtar seg håndtering av formelle dokumenter 

og det blir stiftelsesmøte ifm. neste FAU-møte 11. desember.  

 

6 Status komitéer, Oslo KFU (Kommunalt ForeldreUtvalg) m.m. 

 

- Tilbakemelding fra Oslo KFU-møte på Slemdal skole 6/11:  

o FAU-leder Helge var tilstede på møtet og informerte bl.a. om Hjem-skole standarden. 

Dette er en vedtatt standard i Oslo kommune, hvordan samarbeid skal foregå. Noen 

spørsmål rundt dette: Har Øraker denne som standard? Og bør den legges ut på 

hjemmesiden? Hvordan kan denne gjøres mer relevant for tenåringer? Terje tar dette 

videre og gir tilbakemelding på neste FAU-møte.  

o Neste møte i KFU: 6. februar på Bjørnsletta skole. Alle i FAU kan delta.  

o Foreldreundersøkelse: Hva synes foreldrene om FAU? Noen skoler har jevnlige 

undersøkelser om dette. Det ble diskutert om Øraker skal gjøre tilsvarende. Per 

Øivind Hansen i 10A påtok seg å lage et forslag til undersøkelse.  

o Trekant-samarbeid: Skoleledelsen, driftsstyret, FAU. Helge oppfordrer til mer 



 

  

 

samarbeid med driftsstyret.  

- Erfaringsdeling: Øraker har Dropbox-konto for deling av erfaringer ifm arrangementer, 

innsamlinger etc. Helge sender ut tilgangslenke til FAU-medlemmene.  

- Finansstatus 8. trinn: Kr. 29.164 ble samlet inn etter trinnfest, dvs 210 kr per elev (139 

elever). Hudøy-turen på slutten av 8. trinn koster over 700 kr per hode, så ca. 500 kr gjenstår. 

Neste år skal kr. 3500 per elev samles inn for å dekke Sjoa-tur. Derfor anbefales 8. trinn å 

tenke på innsamlingsmetoder allerede nå.  

 

- 9. trinn: Noen klasser har begynt med innsamling, andre ikke. Kr. 3500 kr skal samles inn per 

elev for å gjennomføre Sjoa-tur. Noen av idéene som ble luftet: Varetelling, skifte dekk, 

toalettpapir, foreldrekafé, makron-kurs, sosiale arr. 

- 10. trinn: Planlegging av gjennomføring av skoleballet. 10. trinn har ansvar for å arrangere, 

mens 9. trinn stiller med vakter. FAU gjentar at alkohol og limousiner er ikke tillatt. 

- FAU oppfordrer til å ha egen økonomiansvarlig for hvert trinn. 

 

7 Natteravn: Er i gang og fungerer greit. Øraker stiller hver gang. Det hadde vært nyttig med 

Informasjon fra politiet like i forkant for å kunne vite hvor man bør følge ekstra med. Det ble 

observert alkoholforbruk ifm. en bursdagsfest (9. trinn). 8. trinn har sine første vakter i mars. 

Klassekontaktene sender ut info om dette. 

 

8 Eventuelt:  

- Hjemmesider. Skolen må oppdatere informasjonen om FAU for dette skoleåret. Er oppdatert 

nå. 

 

9 Neste møte 

- Det er FAU-møte kl. 18.00 den 2. tirsdag i hver måned frem til og med juni 2019.  

- Neste møte: tirsdag 11. desember 2018, deretter 8. januar 2019 osv. 

 

 

 

 

 

 


