
 

 

 

Møtereferat 
 
Møtetema FAU-møte Øraker skole 

 

Dato: 
møte: 

14.05.2019 

Referent: Marianne Buset Foss 

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

8E: Linn Bonaventure Andreassen 
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: - 

 
 
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: Godkjent. 
 

4 Informasjon fra skolen v/rektor:  
- Eksamensfokus: Matte-, norsk- og engelskeksamen avvikles for 10. trinn ila. de neste to 

ukene. 
- Skolen jobber med ansettelser og kabal for neste skoleår. Den nye lærernormen krever 20 

elever per lærer. Øraker har foreløpig ansatt to realister samt en norsklærer. 
- Har bestilt 120 nye elev-PC’er. Fra oktober skal alle elevene ha hver sin skole-PC. 
- Øraker har fått ny lærerspesialist i engelsk (har fra før norsk og matematikk). Skal lede 

fagsamarbeidet på skolen 
 

- Foreldreundersøkelsen:  Svarprosent: 50,8 mot 52,8 i 2018. Resultatene i undersøkelsen viser 
totalt sett en positiv trend. Se vedlagt. Det ble fremmet ønske om at vi får se hvordan Øraker 
ligger an ift. andre ungdomsskoler, og om det er områder FAU kan bidra til å forbedre. Det ble 
foreslått at sistnevnte legges inn som aktivitet i årshjulet. For å øke svarprosenten ble det 
minnet om at det er viktig at klassekontaktene videresender klasselister til skolen når disse 
blir oppdatert utover høsten da det er mulig flere ikke mottar foreldreundersøkelsen på 
grunn av feil kontaktinformasjon.  

 
- Strategisk plan:   

o Den nye lærerplanen skal innføres fra høsten 2020 på 8. og 9. trinn. Jobber nå med 
hva denne innebærer for Øraker. Fagplaner kommer i midten av november.  

 

 



 

  

 

o 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.  

o Fokus på elevmedvirkning 
 

5 Aktuelle/innkommende saker:  
- Årshjul:  FAU ble enig om at klassekontaktene skal sørge for å oppdatere et årshjul for hvert 

klassetrinn slik at oppgaver og ansvar per trinn blir synlig og lett tilgjengelig i god tid før neste 
skolestart. I tillegg lages det erfaringsdokument for hvert av arrangment som har vært 
gjennomført i løpet av skoleåret. FAU-leder Helge lager en oversikt over FAU sine oppgaver og 
ansvarsområder som skal presenteres på første foreldremøte til høsten. Årshjul og 
erfaringsdokumenter skal sendes til nestleder Hilde Kristensen (hilde@kristensen.as) før 
neste FAU-møte i juni. 

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

- Oslo KFU (Kommunale ForeldreUtvalg)-møte på Lysejordet skole 25. april. Se referat vedlagt.  
- Status komitéer/turer: 

o 8. trinn: Betaling til Hudøy-tur 27-29. mai er dekket inn, busser er booket.  
o 9. trinn: Ikke helt i mål med innbetaling til Sjoa-tur. Makron-kurs nettopp avviklet. 

Kun 9 som deltok.  
 

7 Natteravn:  
- Alt ok, ingen saker meldt. 
 

8 Dato og saker for neste møte: 
- Neste møte: tirsdag 11. juni. Siste FAU-møte dette skoleåret. Møtested: Holgerslyst café (vis-

a-vis Bestum skole) 
 

 
 
 
 


