
 

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:   11.2.2020  

Deltakere:   Rektor Vigdis Lad 

   8A Inger Johanne Prizzi 

   8B Hanne Elsrud 

   8C Helle Madsø 

   8D Solveig U Thomassen 

   8E Fillip Halsey 

   9A Marit Steen Mevold 

   9B Eivind Smith 

   9C - 

   9D Kristin Vibeke Saastad 

   9E Linn Heidi Bonaventure Andreassen 

   10A Hilde S Kristensen 

   10B - 

   10C  - 

   10D Thorbjørn B Steen 

Tidspunkt:   18:00 – 20:00 

Neste møte: Tirsdag 10. mars 2020 kl 18:00 

 

Saksnr Sakstittel/-innhold 

20200211/01 Møtereferat og struktur 

• Møtereferatet fra forrige møte januar 2020) ble oppdatert og godkjent av Rektor 

og FAU. 

• Fra nå vil møtereferatet sendes Rektor, Leder og Nest Leder for gjennomgang og 

godkjenning og Leder videresender FAU for godkjenning og videre utsendelse. 

For kommentarer og henvendelser kontaktes Leder. 

20200211/02 Informasjon fra rektor 

• Øraker skole klargjøres nå, på lik linje med andre skoler, for universell utforming slik 

at blinde og svaksynte elever kan ferdes trygt på skolen. 

• Det skal holdes foredrag om krim og rus torsdag 13.2.2020 for 9 trinn. Elevene får 

dette på dagtid og foresatte er invitert på kveldstid. 

• Bydelsetaten har besluttet at det skal gjennomføres tilsyn på HMS i forhold til 

elevenes sikkerhet på alle skoler i bydelen.  

Spørsmål vil fokusere på rutiner på sikkerhet, mobbing, etc. 

• Strategisk plan ble godtatt i Driftsstyret i januar 2020. Denne skal implementeres 

fra skoleåret 2020/2021. Vil komme ut på skolens hjemmeside i form av en 

"verbalplan". Fokus i ny lærerplan er bl.a.: Færre kompetansemål, 

tverrfaglighet/flerfaglighet (se dybden i faget, trekke paralleller mellom fag). 

Planen har tre obligatoriske tverrfaglige temaer:  bærekraftig utvikling, folkehelse 

og livsmestring, demokrati og medborgerskap. Nye lærerbøker for dette er Ikke 

valgt enda. 
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Saksnr Sakstittel/-innhold 

• Resultatene fra elevundersøkelsen har kommet. Litt nedgang fra tidligere, Skolen 

har som mål om at motivasjon skal opp. Trivselen er god. Noen svarer at de blir  

mobbet (ca 4,5%). Dette nivået er "relativt" stabilt. Skolen ønsker at tallet skal 

være 0% og jobber med dette.  

20200211/03 Foreldreundersøkelsen 2020 

• Foreldreundersøkelsen sendes ut fra Oslo Kommune etter vinterferien. Her er 

svarprosenten fra tidligere år dårlig. 

•  FAU oppfordrer alle foreldre til å svare – dette bidrar positivt inn i læringsmiljøet. 

FAU vil følge opp med informasjon og påminnelser til alle når dette er klart. 

20200211/04 Mobilbevist skole 

• Dette temaet har vært oppe de tre siste FAU møtene, og startet med spørsmålet 

om Øraker bør bli en mobilfri skole – i forhold til at "mobilavhengighet" er skadelig 

og en hypotese om at elevene benytter mobilen for mye. I dette møtet ble 

diskusjonen snudd mot "mobil bevissthet". 

• Det ble besluttet å lage et arbeidsdokument som definerer hva mener vi med 

"mobilbevisst skole", og "mobilbevisste elever", hvordan dette kan adresseres, hva 

det evt. vil gi, og hvilke negative aspekter det er ved å jobbe med dette. Dette 

skal lede frem til en diskusjon om hvordan FAU og evt. tar dette videre (evt. 

stopper videre arbeide med det). Thorbjørn….Marit, Helle Innen 10.3.2020. 

20200211/05 Skoleball 2020 

• FAU har diskutert behovet for å starte arbeidet med skoleballet 2020. Det er viktig 

å avklare sted asap (dette kan ikke holdes i samlingssalen fordi det er for mange 

elever). Etter valg av sted tar komiteen kontakt med skolen slik at videre 

planlegging og gjennomføring kan starte. Komiteen består av Linn, Kristin og 

Helle.  

20200211/06 Skoleturer 

• Det er laget forslag til opplegg/tilnærming for finansiering av skoleturer. Dette er 

slik at alle klassetrinnene har et rammeverk. Dette ble sendt ut på høring i FAU. 

FAU ønsker å konkludere dette ved neste FAU møte. 

20200211/07 SMU (Skolens Miljøutvalg) 

• Marit Steen Mevold og Helle Madsø stiller som foreldrerepresentanter i SMU. 

20200211/08 Status komiteer/turer 

• Alle komiteer er bedt om å bygge opp en erfaringsrapport for arbeidet. Skal 

leveres ved hvert års slutt, slik at neste 8 og 9 trinn kan lære og bli enda mer 

effektive       

• Hanne lager en mal for hvordan disse rapportene skal lages. 

• For trinntur til Sjoa ble det en diskusjon rundt utstyrsliste og kostnader, da det er for 

mange er mye nytt utstyr som må kjøpes inn. Mange tidligere elever har utstyr de 

ikke lenger vil bruke. Dette kan evt. selges eller lånes ut, evt lage en facebook 

side. Dette vil diskuteres mer på neste FAU møte. 

20200211/09 Båtførerkurs/prøve 

• 10 påmeldte for 10 trinn. Det sendes ut purring. Om det ikke blir fult, sendes det ut 

invitasjon til 9 trinn. 

 

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: Marit og Helle stiller 

12.11.19 

10.12.19/ 

Neste 

møte 

leder 

Lukkes 
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Saksnr Aksjon Dato/ 

Ansv 

Status 

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 

Status: Under arbeid. Skal på agendaen for neste 

(10.3.2020) møte 

10.12.19/ 

14.1.2020 

11.2.2020 

10.3.2020 

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  

Status: Se over 

20191012 

20200114 

11.2.2020/ 

Rektor 

Vigdis 

Lad 

Lukket 

20200114/02 Det fremkom flere kommentarer på bruk av 

anmerkninger på FAU møtet 14.1.2020. Dette gikk 

på forskjellspraksis blant lærerne, at eleven ikke gis 

mulighet til kontradiksjon, at det er lite læring for 

eleven i dagens praksis og at når en for en elev ser 

at dette ikke fungerer, bør situasjonen håndteres 

annerledes.  

Det må settes rammer men også kunne 

kommuniseres/ dokumenteres slik at det er et 

formål for anmerkningen og det vises respekt 

begge veier. Dette ønsker FAU å belyse. 

Rektor meddelte at hun vil ta dette opp med 

personalet og i elevrådet. Målet er å få en mer lik 

praksis. 

 

20200211/ 

Rektor 

Ny 

20200114/03 Distribuere vedtektene for Øraker FAU før neste 

møte slik at disse kan gjennomgås her 

202002/10 

20200310 

Leder 

Ny 

20200210/01 Det lages et forslag til arbeidsdokument som 

definerer hva mener vi med "mobilbevisst skole", 

og "mobilbevisste elever", hvordan dette kan 

adresseres, hva det evt. vil gi, og hvilke negative 

aspekter det er ved å jobbe med dette. Dette skal 

lede frem til en diskusjon om hvordan FAU og evt. 

tar dette videre (evt. stopper videre arbeide med 

det).  

202003/10 Thorbjørn, 

Marit, 

Helle 

 


