
 

FAU Øraker Ungdomsskole, org. nr. 922 065 829,  
c/o Øraker Skole, Lilleakerveien 60 A, 0284 OSLO 

 

FAU Øraker Ungdomsskole 

Møtereferat 

Sted: Øraker Ungdomsskole 

Dato: 8 oktober 2019 

Deltakere:   Helge Hafstad (delvis) 

   Vigdis Lad 

   8A Inger Johanne Prizzi 

   8B Hanne Elsrud 

   8C Helle Agnete Madsø 

   8D Solveig Thomassen 

   8E Fillip Halsey 

   9A Thomas Barre 

   9B - 

   9C Even Røgeberg 

   9D - 

   9E Linn H. Andreassen 

   10A Hilde S Kristensen 

   10B Joakim Ulltveit-Moe 

   10C  - 

   10D Thorbjørn B Steen 

Tidspunkt:   18:00 – 19:55 

 

Saksnr Sakstittel/-innhold Dato/ 

Ansv 

Status 

1 Gjennomgang av FAU (Foreldrenes Arbeidsutvalg) og 

oppgaver 

• Struktur 

➢ FAU Øraker skole er registrert i Brønnøysund. Dette 

muliggjør å opprette bankkonto. Det er opprettet en 

konto pr klassetrinn. Disse brukes til innsamlinger for de 

arrangement som skal gjennomføres. 

➢ FAU består av en representant fra hver klasse (en av 

foreldrerepresentantene, eller på omgang mellom disse). 

Blant disse velges en leder, nestleder og 

sekretær/referent. 

➢ To medlemmer og to vara skal rekrutteres til å sitte i 

skolens driftsstyre. Disse rekrutteres fra FAU. Driftsstyret 

følger kalenderåret. Det skal velges noen nye 

representanter fra slutten av året 2019. 

➢ En representant (normalt leder) skal stille i Oslo 

Kommunale Foreldreutvalg (Oslo KFU). 

➢ Det avholdes normerte FAU-møter hver 2. tirsdag pr 

måned. Rektor Vigdis Lad stiller på disse møtene. 

➢ Normalt varer FAU i 1 – 2 timer. Så er det trinnmøter 

etterpå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FAU Øraker Ungdomsskole, org. nr. 922 065 829,  
c/o Øraker Skole, Lilleakerveien 60 A, 0284 OSLO 

Saksnr Sakstittel/-innhold Dato/ 

Ansv 

Status 

• FAU 2019/2020 

➢ Helge Hafstad ble takket av som leder av FAU 2017/2018 

+ 2018/2019. 

➢ Ny leder, nestleder og referent for FAU ble valgt; Hilde 

Kristensen, Linn H Andreassen, Fillip Halsey (respektive). 

Thorbjørn Steen er vara. 

➢ Disses tre vil stå som representanter for FAU i Brønnøysund 

registeret. 

• Hensikt: 

FAU skal være bindeledd mellom foreldrene til ungdom ved 

Øraker Ungdomsskole og skolens ledelse. Det skal sikre 

medvirkning fra foreldrene og ha medansvar for at 

læringsmiljøet til elevene er trygt og godt. Samarbeidet 

mellom driftsstyret, skolemiljøutvalget og elevrådet.  

• Typiske oppgaver: 

➢ Oppgaver/Saker skal være av generelle karakter/ 

allmenn interesse og ikke enkeltindivider – og være i 

domenet foreldre/elever/skole i lys av hensikten 

beskrevet over. Enkeltsaker skal tas direkte med 

klassekontakt e.l. andre relevante personer. 

➢ Saker skal fortrinnsvis meldes inn på forhånd slik at 

deltagere skal kunne forberede seg (f.eks. rektor om det 

er behov for informasjon). 

➢ FAU skal informere klassene om arbeidet + status fra 

rektor. Det anbefales at alle klassene eller trinnene 

etablerer en Facebook side for deling av informasjon. 

➢ Stille i skolens driftsstyre. 

➢ Stille/representere i Oslo KFU 

➢ Sikre at foreldrene ved skolen stiller med to 

representanter i Skolens miljøutvalg.  

Aksjon: Disse representantene må velges.  

• Det er opprettet en dropbox konto for FAU arbeidet. Alle FAUs 

medlemmer gis tilgang. Her ligger det informasjon om 

tidligere arbeid, erfaringsrapporter, beskrivelse av oppgaver 

som skal gjøres etc. Aksjon: Tilgang nå gis av FAUs leder. 

• Oslo KFU (Kommunale Foreldreutvalg) tilbyr et kurs i FAU. Det 

anbefales å stille på dette.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.11.19/ 

leder 

 

12/11/19 

leder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny 

 

 

Ny 

2 Komiteer 

Et sett av komiteer pr trinn er den strukturen som er valgt for 

å håndtere de oppgavene som skal gjøres. Disse er: 

• 8 klasse 

➢ Organisere "bli-kjent festen". Skal holdes i november. 

Inntekt skal dekke leie av sted (Stoppestedet), samt vil 

bidra til Hudøy- og Sjoaturen (9 klasse (normalt i 8, men 

flyttes til 9) og 10 klasse respektive) i overskuddet. 

➢ Starte forberedelsene/arbeidet med 

innsamling/finansiering av Sjoa turen (utover bli-kjent 

festens overskudd). 

• 9 klasse 

➢ Fortsette arbeidet med innsamling til og organisering av 

Sjoa 

➢ Sette opp vaktliste/organisere vakt for 10 klasse ballet. 

Her stiller 9 klasse foreldre som vakter. 

  



 

FAU Øraker Ungdomsskole, org. nr. 922 065 829,  
c/o Øraker Skole, Lilleakerveien 60 A, 0284 OSLO 

Saksnr Sakstittel/-innhold Dato/ 

Ansv 

Status 

• 10 klasse 

➢ Håndtere Sjoa turen (lite arbeid i 10) 

➢ Organisere 10 klasse ballet og festen etter festen(!)? 

3 Diverse informasjon fra rektor 

• Det psykososiale miljøet 

➢ 2 foreldrerepresentanter skal stille i skolens miljøutvalg 

➢ Det er sterk fokus på barnehjernevernet. Skal sikre "varme" 

og trygge ungdomsskoler. Skolen deltar på en 

dagskonferanse 16.10. med to elevrepresentanter og to 

represntanter fra ledelsen. Et mål er å bidra til øket 

motivasjon…man ønsker helst at motivasjonen på 

ungdomsskolen skal være like høy som i 1 klasse (noe 

undersøkelser viser at den ikke er nå). 

• Mer miljø 

➢ Det oppleves at Øraker har et rusfritt skolemiljø 

➢ Politiet vil komme på skolen i januar i løpet av våren for å 

informere skolens foresatte om rus, "dagens miljø", trender 

og hva foreldre kan bidra med + bør være på vakt 

overfor. 

➢ FAU kan sende brev til Bymiljøetaten om at vi ønsker å 

beholde Jardar. Jardar jobber med elevene ref rus og 

miljø. Han oppleves som meget dyktig og motiverende. 

Aksjon: Sende brev. 

➢ Jardar kan også inviteres inn av "oss" foreldre. 

• Skolen 

➢ 8 trinn har pt 121 elever. Det er 1 mer enn det som gir 4 

parallelle klasser. Derfor har Øraker Ungdomsskole nå 5 

parallelle klasser. 

➢ Det ble ansatt 5 nye lærere for 2019/2020 året. 

➢ Nye lærere får et 50 timers innføringskurskurs  i regi av 

Utdanningsetaten ". Skolen stiller også opp for lærerne 

sine - spesielt der det er utfordringer. I tillegg videofilmes 

lærere i norsk og matematikk. Dette er med veieldning 

fra ILS (institutt for lærerutdanning og skoleforskning). 

Totalt deltar 12 lærere ved skolen i denne satsningen.  

➢ Bra oppstart i 8. Elevene har hatt en bra oppstart.  

➢ Noen av lærerne som har norsk (6/8) og matematikk 

(6/7) blir filmet og fulgt av eksperter fra ILS. Foresatte med 

elever i respektive klasser har fått et skjema for signering 

for aksept av filmingen. Temaene er:  

✓ Tilbakemelding 

✓ Modellering 

✓ Stilasbygging 

➢ Dagens bøker er meget gamle. Vil bli kjøpt nye 

bøker/digitale hjelpemidler neste år når det er klart hvilke 

dette blir. 

➢ Timeplanen for alle klasser med alle "mulige krav" 

(spesialundervisning, parallel undervisning, vanlig 

undervisning, tilgang på spesialrom som kjøkken) er laget 

og "går opp". Timeplanen går frem til 15:35 fredager. 

FAU gir full tilslutning til måten timeplanen er satt opp på 

og utnytter tilgjengelig tid. 

• Strategisk plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.11.19/ 

leder + 

FAU 
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FAU Øraker Ungdomsskole, org. nr. 922 065 829,  
c/o Øraker Skole, Lilleakerveien 60 A, 0284 OSLO 

Saksnr Sakstittel/-innhold Dato/ 

Ansv 

Status 

➢ Vil bli presentert av rektor på neste møte (ble ikke tid i 

dette). 

 


