
 

 

 

Møtereferat 
 

Møtetema FAU-møte Øraker skole 

 

 

Dato: 

møte: 

12.02.2019 

Referent: Marianne Buset Foss 

Tilstede: 8A: Cecilie Ellingsen og Yana Yakovleva 

8B: Cecilie Stensvold 

8C: Marianne B. Foss   

8D: Jon Bru  

8E: Linn B. Andreassen 

9A: Hilde Sandåker Kristensen 

9B: - 

9C: -  

9D: - 

10A: Per Øyvind Hansen   

10B: Kamran Bagheri  

10C: Christopher Gjerde (meldt forfall pga. sykdom) 

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 referatet. 

- For raskest mulig utsendelse av FAU-referatet, ble det besluttet at det blir sendt ut via 

referenten etter at innholdet av skoledelen er godkjent av rektor. 

 

4 Informasjon fra skolen v/ass. rektor Trude Friedrich: 

- Stor aktivitet etter jul: Avvikling av prøvemuntlig for 10. klasse, arbeidsuke + innvoasjonscamp 

for 9. trinn og vinteraktivitetsdag for alle trinnene fredag denne uken (15/2-19). 

- Skolen har etter nyttår registrert mer uro enn i høstsemesteret. Dette er særlig knyttet til 8. 

trinn. Stjeling/nasking på Kiwi og Coop. Elevene fikk besøk av vekter fra butikkene. Hun 

snakket med elevene om konsekvenser. Alle saker blir registrert hos politiet. Noen episoder 

med hærverk (tilgrising, åpne vannkraner) på flere av trinnene. Enkelte episoder av slossing, 

dytting er også blitt rapportert inn. Det er også meldt om fester uten voksne tilstede. Skolen 

oppfordrer til at alle foreldre snakker med ungdommene sine om alvoret rundt dette, at vi 

følger godt med på hva de unge foretar seg og hvor de er.    

- Eksamener for 10. trinn starter etter påske. 

- Nytt administrativt system er under innføring. Digitalisering.  

- Øraker skole har fått ny postadresse (ref. e-post sendt ut 4/2-19): Utdanningsetaten Øraker 

skole, postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo. E-postadresse: 

postmottak@ude.oslo.kommune.no. E-post til lærerne fungerer som før. 

 

 



 

  

 

 

- Foreldre på 8. trinn satte pris på informasjonen som kom fra rektor på e-post nylig (7/2-19) 

om episodene på 8. trinn nevnt over.  

- Det ble meldt inn bekymringsmelding til skolen: Noen foreldre har observert episoder av 

narkotikasalg i nærområdet.  

- Det ble gjort oppmerksom på at informasjon om arbeidsuken på 9. trinn ble sendt ut veldig 

sent til enkelte klasser. Redusert bemanning (sykmelding) blant ansatte var årsaken. Ass. 

rektor beklaget.  

 

 

5 Aktuelle/innkommende saker:  

- Foreldreundersøkelsen: Den årlige foreldreundersøkelsen vil gjennomføres i perioden 12. 

mars - 12. april. Svarprosenten ifjor var kun 52,8%. FAU understreker at undersøkelsen kun 

tar ca. 5 minutter å besvare, og oppfordrer alle foreldre til å prioritere denne. Svarene er med 

på å påvirke våre barns skolehverdag. Det er kun 1 foresatt per elev som mottar 

undersøkelsen. For å øke svarprosenten, ble det avtalt å lage en felles tekst for utsendelse til 

alle foreldre på alle trinn. Jon Bru (8d) sammenfatter teksten, der det blir minnet på hvor 

viktig det er å besvare undersøkelsen når den kommer. Det er ønskelig at FAU purrer 

underveis for å sikre at så mange som mulig besvarer denne. Det ble foreslått at det sendes ut 

informasjon på forhånd om hvilke temaer undersøkelsen vil kartlegge. Det ble også tatt opp 

at det hadde vært nyttig og interessant om spørsmål som stilles til foreldrene, også stilles til 

elevene i Elevundersøkelsen.  

- Stiftelse av FAU som forening: Registeringen er godkjent i Brønnøysund. Kasserer David 

Berntsen oppretter tre konti, én per trinn, som knyttes til Vipps (bedriftsvipps).  

- Organisering av pengeinnsamling til turene på 8. og 9. trinn: Fokus på at disse turene er 

trinnturer slik at ikke enkelte klasser må dra lasset. Innsamling må starte like etter skolestart, 

med egne foreldreansvarlige per trinn. Rutiner og forenkling av innsamlingsmetoder 

(arrangementer) legges på Dropbox, årshjulet må oppdateres. 

 

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

- Oslo KFU (Kommunalt ForeldreUtvalg) hadde møte 6. februar på Bjørnsletta skole. Helge 

Hafstad deltok, se vedlagt notat fra møtet. Hovedfokus var samarbeidet mellom skoleledelse, 

FAU, SMU og driftsstyret.  

- Status komitéer/turer: 

o 9. trinn: Første innbetaling er gjort for klassene til Sjoaturen 2019. 

o 8. trinn: Har hatt trinnmøte og invitasjon til tapasmiddag for alle familier i 8. trinn er 

sendt ut. Arrangementet går av stabelen mandag 4. mars kl. 17.00-18.30. Pengene går 

til Hudøytur i mai – alle må bidra hvis det skal bli tur.  

 

7 Natteravn:  

- Det ble foreslått å invitere natteravnskoordinatoren på Øraker til neste foreldremøte på 8. 

trinn, for å informere om viktigheten av konseptet natteravning, rutiner og opplegg.  

- Nå er det pause i ravningen frem til etter vinterferien. Natteravnskoordinator på Øraker, Leif 

Roar Johansen, har tidligere meldt inn at ravningen fungerer greit, bra oppmøte fra Øraker. 

Han anbefaler å følge med på Facebook-siden 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. mars kl. 18.00 

- Dato for 10. klasseball bør kommuniseres så tidlig som mulig. Foreldre i 9. klasse har ansvaret 



 

  

 

for vaktordninger, og kan forberede seg tidligst mulig. 2019 er siste året på skolen. Når vi får 5 

klasser per trinn (juleball 2020), trenger vi større lokaler. Andre muligheter må identifiseres 

og bookes: Ørakerhallen? Leie lokale? Dette må planlegges i god tid, før neste skoleår.  

- Bekymringsmelding vedr. alkohol og episoder (pkt. 4) på 8. trinn: Forslag om felles kjøreregler 

for foreldre. Ønskelig å invitere politiet og/eller SALTO-koordinator til informasjonsmøte for 

foreldrene etterfulgt av gruppesamtaler. 

 

 

 

 


