
 

 

 

Møtereferat 
 

Møtetema FAU-møte Øraker skole 

 

 

Dato: 

møte: 

08.01.2019 

Referent: Marianne Buset Foss 

Tilstede: 8A: Cecilie Ellingsen  

8B: - 

8C: Marianne B. Foss   

8D: Jon Bru  

8E: Tine Cecilie Sontum  

9A: Hilde Sandåker Kristensen 

9B: Joakim Ulltveit-Moe 

9C: Meri Bagher  

9D: Helge Hafstad 

10A: Per Øyvind Hansen   

10B: Kamran Bagheri 10B  

10C: Christopher Gjerde   

10D: Thomas Haugen Skorpen  

  

 

Saksliste (følgende saker ble drøftet/orientert om): 

Saksnr: Sakstittel/-innhold 

1 Referent: Ok. 

2 Registrering av møtedeltagere: Se tilstede over. 

 

3 Godkjenning av innkalling og referat: 

- Ingen bemerkninger til referat. 

- Ønske om tydeligere innkalling til trinnmøtene som avvikles rett etter FAU-møtet. Separat 

innkalling ble foreslått. 

 

4 Informasjon fra skolen v/rektor: 

- Onsdag 16. januar offentliggjøres karakterene via nettportalen Itslearning. 

- Sen skoleslutt fredager for noen klasser på 9. trinn: Saken har vært tatt opp på nytt. Tøff 

kabal, skolen må forholde seg til arbeidskabaler og romkapasitet. Nye timeplaner for noen. 

- Jobber med ansettelse av ny vaktmester.  

- Vi har fått ny IKT-partner, inkl. serviceavtaler, maskinpark, teknisk hjelp. 

- Lærernormen: Det jobbes fortsatt med å fylle opp lærernormen, dvs. 21 elever per lærer. 

- Budsjett og strategisk plan 2019: Behandles i driftsstyret 16. jan, sendes inn 21. jan. Grønne 

tall medfører at skolen har bestilt inn nye PC’er. Det vil bety 1 PC til hver på 10. trinn. På 8. og 

9. trinn: 2 elever per PC.  

- Skoleball 10. trinn: Veldig gode tilbakemeldinger. 4. året på rad på Øraker. Flotte kåringer og 

taler. Fikk nok foreldrevakter fra 9. trinn, dog i siste liten. Når vi får 5. klasser per trinn 

(desember 2020), trenger vi større lokaler. Ørakerhallen? Leie lokale? Dette må planlegges i 

god tid. FAU må sterkere inn da det er grenser for hvor mye skoletid elever og lærere ka 

bruke på ballet. Rektor anbefaler FAU å ta kontakt med hvordan andre FAUer håndterer 

 

 



 

  

 

dette, f.eks. Bjørnsletta, Ris, Midtstuen. 

- Siste dag før jul: Hyggelig samling for alle trinnene i samlingssalen m/sang, band og 

oppvisning fra elevene. Rådgiver Odd ble takket for lang og trofast innsats.  

- Rådgiver Jorid er tilbake etter permisjon. Hun har 60% stilling ut skoleåret. 

- Foreldreundersøkelse: Neste undersøkelse vil gjennomføres i perioden 12. mars - 12. april. Vi 

ser nærmere på denne i neste FAU-møte. Vil jobbe med hvordan vi kan øke svarprosenten og 

finne ut av hva som ligger bak noen av indikatorene slik at disse kan forbedres. 
- Elevundersøkelse: Ble gjennomført i høst. Elevene ble spurt om temaer som bl.a. trivsel, 

motivasjon, mobbing, skolemiljø, ro og orden, læringsmiljø. Hvert trinn er i gang med å 

analysere og trekke ut hva som skal jobbes videre med fremover.  

- Vi har fått nytt driftsstyre (se skolens hjemmesider for mer info). Vi trenger en 

vararepresentant: Jon Bru meldte seg.  

- SMU (skolemiljøutvalg): Vi trenger 2 foreldrerepresentanter. Cirka 4 møter i året. 

- Kjører snart i gang med ekstra eksamenskurs for 10. trinn. 

- Rektor informerte rundt prosedyrer når foresatte melder bekymring i forhold til 

undervisningen. 

  

5 Aktuelle/innkommende saker:  

- Stiftelse av FAU som forening: Styret ble valgt på forrige FAU 11.12.18 (se forrige referat) og 

sendt inn til Brønnøysund. Er under behandling.  

- Sen skoleslutt på fredager: Se pkt 4.  

 

6 Status komitéer/turer, Oslo KFU m.m.: 

- Oslo KFU (Kommunalt ForeldreUtvalg): Neste møte er 6. februar på Bjørnsletta skole. Alle i 

FAU kan delta. 

- Driftsstyre holder møte neste onsdag 16. januar. 

- Status komitéer/turer: Intensivering av innsamling er et must fremover hvis det skal bli 

Hudøy- og Sjoa-tur for elevene. Tiltak planlegges i trinn-møtet i etterkant av FAU-møtet. 

o 8. trinn: Foreldrecafé i 8A og 8B før jul ga inntekt på kr. 10.143 til felleskassen for 

Hudøy. Medregnet trinnfesten i høst, har 8. trinn samlet inn kr. 41.807 (kr. 303 per 

elev). Hudøy-turen på slutten av 8. trinn koster over 700 kr per hode, så ca. 400 kr 

gjenstår.  

o 9. trinn: Kr. 3500 kr skal samles inn per elev for å gjennomføre Sjoa-tur. Intensivering 

av innsamling er under planlegging. 

o 10. trinn: Ingen flere innsamlinger gjenstår.  

 

7 Natteravn:  

Fungerer greit, bra oppmøte fra Øraker. Nå er det pause i ravningen frem til etter vinterferien. 

Natteravnskoordinator på Øraker, Leif Roar Johansen, anbefaler å følge med på Facebooksiden til 

ungdomssavsnittet på Majorstua politikammer i forkant av natteravn-helgen man er satt opp på. 

 

8 Dato og saker for neste møte: 

- Neste møte: tirsdag 12. februar 

- Foreldreundersøkelse: Se punkt 4. 

- Vurdere nye måter å organisere pengeinnsamling til turene på 8. og 9. trinn. 

 

 

 

 

 


