
 

 

 

Møtereferat 
 

Møtetema: FAU-møte Øraker skole 

 

 

Dato dok: 11.12.2018 

Dato møte: 11.12.2018 

Referent: Per Øyvind Hansen 

Tilstede: 8A: - 

8B: - 

8C: - 

8D: Jon Bru 

8E: - 

9A: Hilde Sandåker Kristensen 

9B: - 

9C: Meri Bagheri 

9D: Helge Hafstad 

10A: Per Øyvind Hansen 10A 

10B: Kamran Bagheri 

10C: Christopher Gjerde 

10D: - 

  

Saksliste (følgende saker ble drøftet/orientert om): 

Saksnr.: Sakstittel/-innhold 

1 Valg av referent:  

- Per Øyvind Hansen 
 

2 Registrering av møtedeltagere 
- Se tilstede over. 

- Kommentar til dårlig oppmøte fra FAU-leder, deltagere og rektor. Må forbedres. 

 

3 Godkjenning av innkalling og referat 

- Ingen bemerkninger til referat. 
- Kommentar - raskere ut med referat. Legges ut fra ledelsen på nett før godkjent av 

neste FAU. Ok. 
 

4 Informasjon fra rektor: 
Orientering om skolen:  

- Oppsamlingsheat for elever i morgen. Mye som foregår.  
- Oppfølging og veiledning av lærere gjennom spesialsydd opplegg.  
- Intervjuer med tre kandidater til vaktmesterstilling.  
- Ny driftsoperatør av pc-parken til skolen.  
- Nye lærerstillinger annonseres nå pga. ny norm: 21 elever per lærer.  
- Strategisk plan 2019 under arbeid. Føringer: lokal forankring, ytringskultur, 

tidligere innsats.  
- Elevundersøkelsen ferdig. Tas opp i hver klasse. Elevrådseminar forrige uke. Politi 

på generell runde (1 t.)  i 8. klasse; positivt men skal evalueres.  
- Skoleball førstkommende torsdag, 13.12. Fra 2015, kun 10. klasse. Bra erfaringer 

 

 



 

  

 

iht. forberedelser/rutiner etc. Dog, deltagelse (primært vakter) fra 9. 
klasseforeldre under enhver kritikk.  

- Foreldreundersøkelsen gjennomført med en skåre litt under Oslo-gjennomsnittet 
(deltagelse 52 %). Vigdis sender rapporten til FAU, gjør undersøkelser iht. 
forskjell mellom klasser (8, 9 og 10) og tas opp i neste FAU-møte.  

- Driftstyremøte: økonomi ok. God pc-park og på "Oslostandard". Naturfagsutstyr 
etc. Også utlyst tre lærerstillinger da elevmassen ser ut til å øke; har økonomi til å 
tåle denne økningen. 

 

5 Aktuelle/Innkommende saker:  
- Stiftelse av FAU som forening, 

Stiftelsesdokument: Ingen endringsforslag til vedtekter.  
Styre: Leder: Helge Hafstad, nestleder Hilde Sandåker Kristensen, kasserer: David 
Berntsen og revisor: Jon Bru ble valgt.  
Oppmøtte FAU-representanter ble stiftere og dokumentet godkjent.  
Leder sender inn til Brønnøysundregistrene. 

.  

6 Status komitéer/turer, OSLO KFU, mm.:  
- Oslo KFU: har ikke hatt møter siden sist. 
- 10. klasseball - mangler fortsatt vakter fra 9. klasse. både til A-vakt og B-vakt. 

Purring fra rektor i morgen samt fra 9. klasses FAU-representanter. 
- Arbeidet med innsamling må intensiveres fra januar – med et fokus på at dette er 

trinnturer – ikke klasseturer. Vi må få alle elevene med. 
 

7 Natteravn:  

- Etter sigende godt oppmøte fra Øraker (i følge H. Kristensen). 
 

8 Dato neste møte, og saker for 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 8. januar 2019, derefter 12. februar. 
- Forventer 100 % oppmøte fra representantene. 

 
Saker kjent nå (3 første forskjøvet på grunn av lavt oppmøte): 

− Foreldreundersøkelsen,  

− Elevundersøkelsen og  

− FAU spørreundersøkelse.  

− Innsamling til turer, intensivering av arbeidet. 
 



 

  

 

9 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. 

 

 
 


