
 

 

 

Møtereferat 
 
Møtetema FAU-møte Øraker skole 

 

Dato: 
møte: 

09.04.2019 

Referent: Marianne Buset Foss 

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

8E:  
9A: Hilde Sandåker Kristensen 
9B: Ninja Roede 
9C:  
9D: Helge Hafstad 
10A: Per Øyvind Hansen   
10B: Kamran Bagheri  
10C: Christopher Gjerde 
10D:  

 
 
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:  

- Bemerkninger fra rektor ift. forrige referat: 
o Skolen prøver å legge 10. klasseballet til siste torsdag før jul. Det vil si at ballet for 

neste skoleår med stor sannsynlighet vil bli arrangert 19. desember evt. 12.desember. 
9. trinn er ansvarlig for å stille vakter – så 8. trinn kan også merke seg datoen allerede 
nå. Skoleåret 2020 har vi fem klasser på 10.trinnet. Samlingssalen blir da for liten, og 
vi må se på andre løsninger for arrangementet. FAU må i større grad være involvert. 
Skolen ønsker å holde på tradisjonen med arrangementsdato siste torsdag før jul, 
men dette må vi komme tilbake til. 

o Bekymringsmelding vedr. alkohol: Øraker skole har flotte elever. Tenårene kan 
imidlertid by på utfordringer særlig når det gjelder nettvett, festing og rus. FAU 
ønsker, i samarbeid med skolen, å bidra positivt inn når det gjelder informasjon om 
dette til foresatte. Vi ser på muligheten for sammen å arrangere et foreldremøte på 
høsten/vinteren der politi, SALTO og/eller bydel inviteres inn for å si noe om 
situasjonen i området vårt. Vi kommer tilbake til dette når vi vet mer om hva de 
aktuelle aktørene kan tilby skolen av faste arrangementer.   
 

4 Informasjon fra skolen v/rektor:  

- Fokus på å forberede elevene på 10. trinn mot eksamen. Eksamenskurs i matematikk 
fortsetter etter påske.  

- Foreldremøte for neste års 8. trinn er avholdt. Det blir fem klasser også kommende skoleår.  
- Ny vaktmester på plass: Amir Omeragic. Skolen er glad for å ha fått vaktmester på heltid.  

 

 



 

  

 

- Tre nye lærere er ansatt for kommende skoleår: To realister og en norsklærer.  
- Brannalarmen har blitt utløst av elever flere ganger siste tiden. Medfører full evakuering og 

fokus på å hindre utrykning som er veldig kostbart.  
- Høsten 2020 innføres ny læreplan for 8. og 9.trinn. Skolen begynner arbeidet med denne 

etter påsken 2019.  
- Skolen fortsetter de to neste årene med et tett samarbeid med ILS, institutt for 

lærerutdanning og skoleforskning. Dette betyr at neste skoleår får seks lærere i matematikk 
og seks lærere i norsk veiledning etter videofilming av undervisningen. Dette er helt frivillig 
for de ansatte. Skolen ser det som et godt bidrag inn i målet for en god undervisning for 
elevene våre.  
 

5 Aktuelle/innkommende saker:  
- Ønske om informasjon om UDV-timene (Utdanningsvalg), kompetansemål og opplegg for 

læring:  
Rektor informerte om hvordan disse timene fungerer per klassetrinn. Elevenes timeplan 
består bare av fag. "Klassens time"  ble avviklet for mange år siden. Med ny læreplan i 2006 
kom innføringen av utdanningsvalg (UDV) inn som eget fag i ungdomsskolen. Målet er at 
elevene skal lære seg selv å kjenne, ta valg, kjenne til ulike utdanningsprogram og å lære litt 
om arbeidslivet. Faget har ikke karakter, kun deltatt. På Øraker som på de fleste andre skoler, 
er faget timeplanlagt med en time pr. uke i tre år. Det meste av faget foregår utenfor skolens 
område. Både 9. og 10.trinn har dager der de besøker videregående skoler og følger ett eller 
flere utdanningsprogram. I tillegg legger vi en arbeidsuke på 9.trinn som også går inn i dette 
faget. Årets 9.trinn har også deltatt to dager på Innovasjonscamp på Ullern videregående 
skole der de fikk en problemstilling innen helse. Gruppevis skulle de arbeide seg fram til et 
produkt som til slutt skulle framføres. Produktet var ikke det viktigste, men metoden som ble 
brukt og det å samarbeide i grupper.  
Når det gjelder 10.trinn, brukes mange av timene sammen med skolens rådgivere. Elevene får 
samtaler om videregående skole i grupper eller enkeltvis. På høsten deltar elever og foresatte  

              på et kveldsmøte der Karriereenheten i Oslo orienterer om de ulike studieretningene.  
8.trinn arbeider stort sett inne i klassen der de har muligheten til å bruke arbeidsheftet "Mitt 
valg". Mentorene i Drømmeskolen bruker også UDV timen til ulike arrangementer for elevene 
på dette trinnet.  
Elever som forserer i matematikk eller engelsk på videregående nivå kan bruke 60% av UDV 
timene til dette.  
 
Når så mange timer brukes til UDV utenfor skolen, har lærerne stor frihet til hvordan den  
timeplanlagte UDVtimen skal brukes. Det er mange arbeidsoppgaver og temaer som er viktig 
på en skole og som ikke faller inn under de enkelte fag. Skolen har faste ryddeordninger der  
elever må bidra hver eneste dag, det er behov for å holde orden i klasserom, elevskap og 
garderober, og klassene må gjennomføre elevrådsarbeid og bytte sitteplasser innimellom. Alt 
dette kan gjøres med god samvittighet i UDVtimen. Timen kan også brukes til faglig påfyll da 
andre timer faller bort når elevene er på besøk på andre skoler etc. 

- Inneværende skoleår har skolen vokst med en klasse på 8.trinn. Dette førte til at skolen hadde 
for få skolebøker til elevene. Ekstra bøker ble kjøpt inn før skolestart. En klasse har imidlertid 
ikke bøker i matematikk. Dette skyldes at læreren bruker andre læremidler. Når det gjelder 
valg av læremidler, står skolen fritt. Det er kompetansemålene som skal styre opplæringen, 
ikke lærebøkene. Det finnes ikke lenger en godkjenningsordning for lærebøker. Rektor har 
stor forståelse for at det for foresatte kan virke underlig at man ikke bruker bøker. Hvis 
foresatte synes dette er vanskelig, kan de ta kontakt med faglærer eller rektor. Rektor 
undertreker at dette ikke er en økonomisk prioritering.  



 

  

 

 
Når det gjelder utskifting av læreverk for elevene, venter vi med dette til den nye læreplanen 
er klar i 2020.    

- Den årlige Foreldreundersøkelsen fra Osloskolen er i gang. Svarfrist: 24. april. FAU oppfordrer 
alle til å sjekke om de har mottatt sms fra Osloskolen og svare på denne. Det blir sendt ut til 
kun til 1 foresatt per elev og er viktig for å kunne påvirke våre barns skolehverdag. Foreløpig 
svarprosent er 46%. Klassekontaktene bes sende ut en siste påminnelse til foreldrene i sin 
klasse. 
 

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

- Oslo KFU (Kommunale ForeldreUtvalg)-møte på Lysejordet skole 25. april kl. 18-20. FAU-leder 
Helge stiller. Andre FAU’ere er velkomne. 

- Andre FAU’er i skolekretsen vår har tatt inititativ til et møte vedr. finansieringsmodell for 
Oslo-skolen, Oslo øst vs. Oslo vest. På grunn av dagens skjevfordeling trenger vi å finne en 
bedre modell som sikrer god finansiering både i øst og vest. Møtet finner sted på Bestum 
skole mandag 29. april kl 19. Meld deg gjerne til å stille på møtet for mer info. Ta kontakt med 
Helge Hafstad. 

- Status komitéer/turer: 
o 8. trinn: Etter vinterens tapasmiddag og jobb-dugnader (pågår for 8E), er vi i mål med 

innsamling til Hudøy-tur 27-29. mai☺ Det ble gjort oppmerksom på at foreldrene er 
ansvarlige for å organisere/booke busstransport.  

o 9. trinn: Første forskudd er betalt. Innsamlingsaktiviteter avviklet/under planlegging: 
Foredrag m/Helene Sandvik, makronkurs i mai, arbeidskort m.m. 

 
7 Natteravn:  

- Alt ok, ingen saker meldt. 
 

8 Dato og saker for neste møte: 

- Neste møte: tirsdag 14. mai kl. 18.00. Siste møte dette skoleår: 11. juni 
 

9 Eventuelt 

- Info om hvilket ansvar som gjelder per trinn må informeres om på høstens første 
foreldremøte. Eksempelvis at 9. klasse har ansvaret for vaktordning på juleballet for 10. trinn. 

- Neste foreldremøte 9. trinn = Torsdag 2. mai. 
 

 
 
 
 


