
 

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: 10 desember 2019 

Deltakere:   Rektor Vigdis Lad 

   8A - 

   8B Hanne Elsrud 

   8C Helle Sander 

   8D Christian Rørdam 

   8E Fillip Halsey 

   9A Marit Steen-Mevold 

   9B - 

   9C Even Røgeberg 

   9D Monica Edbo 

   9E Linn H. Andreassen 

   10A Hilde S Kristensen 

   10B - 

   10C  - 

   10D Thorbjørn B Steen 

Tidspunkt:   18:00 – 19:00 

Neste møte: Tirsdag 14. januar 2020 kl 18:00 

 

Saksnr Sakstittel/-innhold 

20191210/1 Info fra skolen 

10.12.19 med julearrangement/alternativ dag gikk veldig bra 

• De som ønsket det til kirken (dette var de fleste) 

• Alternativt opplegg for de som ikke gikk i kirken var film i samlingssalen 

Klimapilotene har vært på besøk på 9 trinn. Veldig bra foredrag. Snakket om 

klima, miljø, … Elevene kom med gode spørsmål og viste engasjement. 

9 trinn skal på sjøskolen – egen skole på Hovedøya, hvor de skal "på tokt" med 

motorisert båt. De skal lære sjøvettregler, forske litt, … 

Neste uke er det skoleball for 10. trinn. Elevene har laget flott invitasjon. Alle 

skal med. Det har vært et godt samarbeide med FAU i organiseringen av 

dette. Ballet skal være i samlingssalen. FAU arrangerer nachspiel. Ønsket er å 

unngå andre nachspiel. 

Neste år blir det 5 klasser på 10. trinn da er det ikke plass i samlingssalen til 

ballet. For neste års ball må FAU starte arbeidet med å finne alternativt sted 

snart. Tips er å sjekke hva de andre skolene bruker.  

Nå pågår det heldagsprøver på skolen       
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Saksnr Sakstittel/-innhold 

Skolen jobber med å evaluere strategisk plan og hva som skal med videre. Ny 

lærerplan kommer og gjelder fra høsten 2020. Fokus i arbeidet med strategisk 

plan: 1. Ny lærerplan, 2. Hva som skal med fra dagens strategiske plan.  

Resultatet fra nasjonale prøver viser at skolen ikke scorer så godt som 

forventet/ønsket. Man ser at resultatene fra eksamensresultater gir høyere 

score enn de nasjonale prøver. Er en bidragende faktor at elevene prioriterer 

eksamener?  

20191210/2 Kontrakt mellom skole og hjem på PC 

Det ble meldt inn sak til FAU på "PCer til elevene og kontrakt mellom skole og 

hjem PC" – er det anledning til denne form for kontrakt? Rektor har sendt 

dette til jussteamet i etaten. Det kommer nye retningslinjer som vil gjelde fra 

høsten. Skrivet som er sendt ut er ikke lenger gyldig. 

20191210/3 Mobilfri skole 

Spørsmålet mobilfri skole eller "mer mobilfri på skolen" ble tatt opp. Det er et 

ønsket fra FAU medlemmene om å redusere mobilbruk på skolen.  

Møtet konkluderte med at man skal sjekke hvordan andre skoler håndterer 

dette – her skal Marienlyst sjekkes. FAU vil spørre om ikke en representant for 

Marienlyst kan komme på neste møte for å orientere.  

Rektor påpeker at en ordning, uansett hva den blir, ikke kan forvente at 

skolen tar en risiko slik at man kommer i en situasjon med erstatningsansvar. 

Ber om at Marienlyst skole kommer hit for å fortelle dette. 

Aksjon: Få en fra Marienlyst som kommer og forteller om erfaring. Linn Heidi. 

20191210/4 Nytt styre er ikke registrert i Brønnøysund registrene.  

Dette betyr at man bl.a. ikke har tilgang til bankkonti. Dagens FAU leder 

jobber med dette.  

20191210/5 Båtførerkurs tilbud til 9 + 10 trinn. 

Hilde, leder av FAU, har sendt en forespørsel til skolen om å få benytte skolens 

lokaler i forbindelse med teoridelen til båtførerkurs, som man ønsker å tilby 9. + 

10. klasse elevene. Dette vil organiseres slik at hver klasses FAU representant 

sjekker interesse i egen klasse og melder fra til FAU representanten som så 

melder dette til båtførerskolen.  

Skolen er positiv til utlån av lokale. 

 Komiteer 

Intet spesielt å melde. 

 Neste møte: 14.1.20, 18 – 20 

 

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 

20191008/3 FAU kan sende brev til Bymiljøetaten om at vi 

ønsker å beholde Jardar. Jardar jobber med 

12.11.19 

asap/ 

Åpen 
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Saksnr Aksjon Dato/ 

Ansv 

Status 

elevene ref rus og miljø. Han oppleves som meget 

dyktig og motiverende.  

Aksjon: Sende brev. 

Status: Ikke utført. Vil gjøres asap innen 13.12.19 

leder 

Fillip + 

Thorbjørn 

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/ 

14.1.20 

leder 

Ny 

20191112/02 Skolen skal komme med en forespørsel til FAU om å 

velge en representant som skal sitte i skolens 

driftsstyre 

Driftsstyret er skolens øverste organ. Skal godta 

strategisk plan, budsjett….  

Pt har man 2 hovedrepresentanter. Man trenger en 

vara representant.  

30.11.19/ 

 rektor 

Vigdis 

Lad 

Lukket 

20191112/03 FAU må velge en vararepresentant 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 

Status: Fillip/8E stiller 

TBD/ 

Leder 

Lukket 

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.  

Beskrivelse: 

➢ Skal bidra til å sikre brukermedvirkning i det lokale 

arbeidet med å utvikle og sikre skole- og 

læringsmiljø 

➢ Kan utøve innflytelse gjennom å være en 

utviklingspartner i skolemiljøarbeidet og bidra til å 

kvalitetssikre rutiner og prosedyrer 

➢ Skal medvirke til at skoleledelsen, de tilsatte, 

elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å 

skape et godt skolemiljø 

➢ Har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder 

skolemiljøet. 

30.11.19/ 

rektor 

Vigdis 

Lad 

Lukket 

20191112/05 Det skal velges en representant til skolens 

miljøutvalg. Denne avventer aksjon 20191112/04 før 

den starter 

20200114/ 

Leder 

Under 

arbeid 

20191112/06 Leif Roar er natteravnsansvarlig ut 2019. Det må 

velges en ny ansvarlig for 2020. 

Status: Kiristi Heina Eggen er valgt for neste år / Leif 

er ut 2020 

20191210/ 

Leder 

Lukket 

20191112/07 Gi en redegjørelse for skolens strategiske arbeid og 

fokus (dette ble det ikke tid til i FAU møtet 8.10.19 

20191012 

20200114/ 

Rektor 

Neste 

FAU 

møte 



 

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

Saksnr Aksjon Dato/ 

Ansv 

Status 

Vigdis 

Lad 

20191210/01 Invitere Marienlyst skole til å komme og orientere 

om hvordan de har organisert mobilfri skole, i 

hvilken grad de har lykkes med å håndheve dette, 

og hvilken effekt dette har fått.  

Ønsket er at de kommer til neste møte.  

20200114 

Linn Heidi 

Ny 

20191210/02 Organisere påmelding for Øraker skoles 9. + 10. 

klasseelever som ønsker å gå på båtførerskolen og 

ta båtførerbevis (respektive klasse avklarer 

påmelding for egne elever). Prosess: 

➢ Skaffe informasjon om kurset og distribuere til 

klassene via FAU representant (dato 1) 

➢ Ta imot påmeldinger og sette opp kurset (dato 2) 

20200114 

20200211 

Linn Heidi 

 

 

Ny 

 


