
 

 

 

Møtereferat 
 
Møtetema FAU-møte Øraker skole 

 

 

Dato: 
møte: 

12.03.2019 

Referent: Marianne Buset Foss 

Tilstede: 8A: Cecilie Ellingsen  
8B: Cecilie Stensvold 
8C: Marianne B. Foss   
8D: Jon Bru  

8E: Tine Sontum 
9A: Hilde Sandåker Kristensen 
9B: Joakim Ulltveit-Moe 
9C: Meri Bagheri 
9D: Helge Hafstad 
10A: Per Øyvind Hansen   
10B: Kamran Bagheri  
10C: Christopher Gjerde 
10D: Thomas 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. 
 

4 Informasjon fra skolen v/rektor:  

- Vigdis meldte avbud på kort varsel pga. sykdom, så ingen info fra skolen denne gang. 
 

5 Aktuelle/innkommende saker:  
- 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 at ballet avvikles på 
skolen. Når vi får 5 klasser per trinn (juleball 2020), trenger vi større lokaler. Andre muligheter 
må identifiseres, bookes og planlegges i god tid. FAU avventer dato for ballet 2019 og 2020 fra 
skolen.  

- Bekymringsmelding vedr. alkohol og episoder (jfr. forrige FAU-referat) på 8. trinn: Forslag om 
felles kjøreregler for foreldre og samarbeid med politi og SALTO. Det kom også henstilling fra 
driftsstyret til FAU om at holdningsarbeid må starte mye tidligere neste skoleår, rett etter 
skolestart. FAU ber om at skolen inviterer politi og SALTO til foreldremøte i september neste 
skoleår, gjerne både for 8. og 9. trinn. 

- Skolen har invitert til foreldremøte for 8. trinn i morgen, onsdag 13. mars, med tema «Unge, 
sosiale medier og gruppepress». Elevene skal delta på siste del av møtet. 

- FAU-leder minnet om viktigheten av at ungdommene våre er engasjert i forskjellige former 

 

 



 

  

 

for organiserte fritidsaktiviteter. 
- Den årlige foreldreundersøkelsen er i gang. Den sendes ut i perioden 12. mars - 12. april. 

Svarprosenten ifjor var kun 52,8%. FAU understreker at undersøkelsen kun tar ca. 5 minutter 
å besvare, og ber alle foreldre om å prioritere denne. Svarene er med på å påvirke våre barns 
skolehverdag. Det er kun 1 foresatt per elev som mottar undersøkelsen. FAU ber alle 
klassekontaktene om å sende ut påminnelse til alle foreldre slik at vi oppnår høyest mulig 
svarprosent.  
 

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

- Årsmøte Oslo KFU på Helsfyr 4. april. Helge Hafstad stiller. FAU-medlemmer er velkomne, 
meld fra til Helge om du ønsker å bli med. 

- Foreldrekonferansen 2019 er 20. mars. Se nettsidene til Oslo KFU for mer info. 
- Organisering av pengeinnsamling til turene på 8. og 9. trinn: Innsamling må starte like etter 

skolestart, med egne foreldreansvarlige per trinn. Rutiner og forenkling av 
innsamlingsmetoder skal legges på Dropbox, årshjulet må oppdateres slik at 
overleveringspunkter er klare før neste skoleår.  

- Status komitéer/turer: 
o 8. trinn: Tapasmiddag for familiene på 8. trinn ble avholdt 4. mars. Bra oppmøte, god 

stemning og godt loddsalg. Kr. 63 kr per elev gjenstår å samle inn før Hudøy-tur er 
dekket. Klassene har lagt en plan for å samle inn gjenstående beløp + ekstra til 
felleskassen for 9. trinn. 
 

7 Natteravn – informasjon om rutiner og opplegg :  
- Natteravnskoordinator på Øraker, Leif Roar Johansen, har meldt inn at ordningen fungerer 

som forventet. Nå har det vært pause i ravningen fra jul og frem til vinterferien, mens de fem 
kommende helgene er det første ravninger for 8. trinn. Leif Roar vil følge opp litt tettere for 
best mulig start. Han oppfordrer til at gruppene konsentrerer seg om potensielle 
møtepunkter, særlig ved knutepunkter for offentlig kommunikasjon. Det er ikke 
hensiktsmessig å vandre rundt i boligstrøk på leting etter hjemmefester såfremt man ikke har 
informasjon om noe. Han anbefaler å sjekke facebooksidene til ungdomssavsnittet på 
Majorstua politistasjon i forkant av natteravn-helgen man er satt opp på. 

 
8 Dato og saker for neste møte: 

- Neste møte: tirsdag 9. april kl. 18.00 
 

 
 
 
 


