
 

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: 12 november 2019 

Deltakere:   Ass. rektor Trude Friedrich 
   8A Inger Johanne Prizzi 
   8B Merethe Elvestad 
   8C - 
   8D Solveig Thomassen 
   8E Fillip Halsey 
   9A - 
   9B Eivind Smith 
   9C Even Røgeberg 
   9D Kristin Saastad + Vibeke Mundal 
   9E Linn H. Andreassen 
   10A Hilde S Kristensen 
   10B - 
   10C  Meri Bagher 
   10D - 

Tidspunkt:   18:00 – 20:00 

 

Saksnr Sakstittel/-innhold 

1 FAU 
• Det skal velges en representant til driftsstyret i neste møte. Rektor Vigdis Lad vil komme 

med en forespørsel. Se aksjonene 20191112/02 + 03 

• Det skal velges en representant til driftsstyret i neste møte. Rektor Vigdis Lad vil komme 
med en forespørsel. Se aksjonene 20191112/04 + 05 

• Leif-Roar er natteravnsansvarlig frem til slutten av 2019. Det må velges en ny ansvarlig. 
Se aksjon 20191112/06. 

2 Komiteer 

Et sett av komiteer pr trinn er den strukturen som er valgt for å håndtere de 
oppgavene som skal gjøres.  

Det ble besluttet at det skal lages retningslinjer for innsamling av penger til skolens 
turer (prinsippet er at dette er penger som skal komme gjennom dugnadsarbeid 
ungdommene utfører – initiert av foreldrene i klassene pr trinn). Se aksjon 
20191112/0. 

Status følger: 
• 8 klasse 

� "Bli-kjent festen", som nå heter "Høstfesten/Julefesten" vil arrangeres på 
Stoppestedet fredag 22.11.19.  

� Det er fortsatt ikke avklart om Hudøy vil arrangeres på slutten av 8. klasse eller 
begynnelsen av 9. Kostnaden på denne turen er ca kr 750/elev (som 
elevene/foreldrene er ansvarlige for å samle inn). 
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Saksnr Sakstittel/-innhold 

� Det ble besluttet å lage en turkomite for 8. Denne møtes kl 19 10.12.19 på Kaktus 
etter neste (korte) FAU møte. 

• 9 klasse 

� Fortsetter arbeidet med innsamling til og organisering av Sjoa 

� For denne turen er det nødvendig med ca kr 3 500 per elev. 

• 10 klasse 

� Ble ikke adressert. 

3 Diverse informasjon fra rektor 

Operasjon dagsverk 
• Første gang på mange år at skolen har vært med på OD (det har vært alternative 

oppgaver disse årene) 

• Skolen opplever at gjennomføringen gikk meget bra. De fleste skaffet seg jobb selv, 
skolen hjalp noen få, mens noen igjen var på skolen. 

Nasjonale prøver 
• Det har vært avholdt nasjonale prøver. Resultatet er tilgjengelig for lærerne, men er ikke 

analysert. Det kan se ut som om skolen har "mer å hente" her. Analysen vil settes inn i en 
pedagogisk sammenheng. Mer informasjon senere. 

Neste "periode" for 9. + 10. 
• Går nå inn i en fase med felles heldagsprøver i 10 + i matematikk i 9. Dette er 

obligatorisk for alle skolene i Oslo.  

• Rettingen vil først gjøres med et sample, på tvers av skolene (lærere fra flere skoler) for 
å sette "standarden" for karakterer, så drar lærerne tilbake til respektive skoler for å rette 
øvrige prøver. 

Hærverk 
• Skolen opplever en del hærverk. Stort sett er dette fordi elevene ikke kjenner sine egne 

styrker. Resultatet er uansett at noe blir ødelagt som det så koster å reparere. Pt er 
dette innenfor det skolen mestrer budsjettmessig, dog kunne disse pengene vært brukt 
på annet. 

Jule + gudstjeneste 
• Tilbudet med julegudstjeneste ble stoppet for 20 år siden pga. bråk i kirken. Nå prøver 

skolen dette igjen. Det vil i år tilbys skolegudstjeneste i Ullern kirke 10.12.19.  

• De elevene som enten selv ikke ønsker eller hvor foreldrene ikke ønsker (for barn under 
15) at barna deltar, vil det tilbys et annet opplegg på skolen.  

• Opplegget på skolen vil være "norske juletradisjoner". 

Videreutvikling 
• Skolen er med i et nettverk sammen med noen skoler hvor disse ikke gir andre 

karakterer enn ved slutten av hver termin. Øraker skole kommer ikke til å droppe 
karakterer gjennom terminen, men vil lære av de andre skolene ut i fra hvordan de gir 
tilbakemeldinger og vurderinger underveis – for å kunne videre bedre Øraker skoles 
undervisningssituasjon. 

 

Saksnr Aksjon Dato/ 

Ansv 

Status 

20191008/1 Sikre at foreldrene ved skolen stiller med to 
representanter i Skolens miljøutvalg.  

Aksjon: Disse representantene må velges. 

Status: Avventer aksjon: 

12.11.19 
10.12.19/ 

leder 

Åpen 

20191008/2 Det er opprettet en dropbox konto for FAU 
arbeidet. Alle FAUs medlemmer gis tilgang. Her 

12.11.19/ 
leder 

Utført 
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Saksnr Aksjon Dato/ 

Ansv 

Status 

ligger det informasjon om tidligere arbeid, 
erfaringsrapporter, beskrivelse av oppgaver som 
skal gjøres etc.  

Aksjon: Tilgang nå gis av FAUs leder. 

Lukkes 

20191008/3 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. 

Status: Ikke utført. Vil gjøres asap  

12.11.19 
asap/ 
leder 

Åpen 

20191112/01 Det skal lages retningslinjer for innsamling av 
penger til skolens turer. Prinsippet er at dette er 
penger ungdommen skal samle inn ved hjelp av 
dugnad. Det er naturlig at dette initieres av 
foreldrene per trinn 

10.12.19/ 
leder 

Ny 

20191112/02 Skolen skal komme med en forespørsel til FAU om å 
velge en representant som skal sitte i skolens 
driftsstyre 

30.11.19/ 
 rektor 
Vigdis 
Lad 

Ny 

20191112/03 FAU må velge en representant for skolens 
driftsstyre. Denne må være tilgjengelig til starten av 
2020 (dette er et verv som følger kalenderåret, ikke 
skoleåret). Denne avventer aksjon 20191112/02 

TBD/ 
Leder 

Ny 

20191112/04 Rektor skal komme med en beskrivelse av rollen 
som representant i skolens miljøutvalg. Denne skal 
komme før FAU starter arbeidet med å finne denne 
representanten.  

30.11.19/ 
rektor 
Vigdis 
Lad 

Ny 

20191112/05 Det skal velges en representant til skolens 
miljøutvalg. Denne avventer aksjon 20191112/04 før 
den starter 

TBD/ 
Leder 

Ny 

20191112/06 Leif Roar er natteravnsansvarlig ut 2019. Det må 
velges en ny ansvarlig for 2020. 

20191210/ 
Leder 

Ny 

20191112/07 Gi en redegjørelse for skolens strategiske arbeid og 
fokus (dette ble det ikke tid til i FAU møtet 8.10.19 

20191012/ 
Rektor 
Vigdis 
Lad 

Ny 

 


