
 

 

 

 
Møtereferat 
 

Møtetema: FAU-møte Øraker skole 

 

 

Dato dok: 16.10.17 

Dato møte: 10.10.17 

Referent: Trine  Benjaminsen 

Tilstede: Hilde Sandåker Kristensen 8A, Ellen Ingeborg Ledsten 8C, Meri Bagher 8C, Helge Hafstad 8D, Heddy 
Ludvigsen 9A, Kamran Bagheri 9B, Siri Thorsen Heed 9C, Benedicte Haug Poulsen 9D, Ågot Bell Espeseth 
10B, Sigrid M Kaggerud 10C, Trine Benjaminsen 10D 
 

  

 
Saksliste (følgende saker ble drøftet/orientert om): 

Saksnr.: Sakstittel/-innhold 

1 Valg av referent: Trine Benjaminsen 10D 
 

2 Registrering av møtedeltagere 
 

3 Godkjenning av innkalling og referat 
Ingen bemerkninger 
 

des Informasjon fra rektor: 
- GSI-grunnskolens informasjonssystem. Øraker skole har meldt inn 340 

ordinære elever per 1. oktober, det er 16 elever mer enn i fjor. De har også 10 
elever i mottaksklasse. Skolen har elever som tidligere har vært i mottaksklasse 
som nå går ordinært løp. I tillegg er det flere elever på de ulike trinnene som 
forserer i matte eller engelsk og har timer på Ullern videregående skole. 
 

- Omorganisering av lærerstab: skolen har gått bort ifra team-inndeling på 
trinnene. Det gir en bedret økonomisk situasjon. Like viktig er at det gir større 
mulighet for et bredere lærersamarbeid i enkeltfag. 

- Skolen har fått 2 lærerspesialister, en i matte og en i norsk. En lærerspesialist en 
faglig ressurs som bidrar til å utvikle skolen som en kollektivt lærende 
organisasjon, knyttet til elevenes læring og til hva lærere kan bidra med i 
klasserommet 

- Skolen har også fått en representant i utdanningsforbundets forum for nye 
lærerplaner 
 

- Nasjonale prøver: Nasjonale prøver på 8 trinn er gjennomført. 
 

- Elevundersøkelsen: Er åpnet og skal gjennomføres innen nov/des. 
 

- Foreldreundersøkelsen: resultatene er lagt ut på skolens hjemmeside. Anbefaler 

 

 



 

  

 

foreldre å lese undersøkelsen  
 

- Elevrådet: Er valgt. Ønsker at elevrådet skal ta opp saker som miljø og læring. 
 

- 8 trinn: Mange høflige og hyggelig elever. Det tas opp i de ulike klassene om 
holdninger til sosiale medier. Hva er greit og hva er ikke greit, som for eksempel 
bruk av falske identiteter. 
 

- 9 trinn: Har hatt besøk av Sex og samfunn. Gir eleven en mulighet til å prate og 
spørre om ting de lurer på. Dagsrevyen filmet i 9B og 2 elever ble intervjuet. 
 

- 10 trinn: skoleballet er i skolens regi. Det er Gøran som er leder for komiteen. I 
komiteen skal det være en foreldrerepresentant fra 9 trinn og en fra 10 trinn. 
Foreldre ved 9 trinn er vakter. FAU med 10 trinns foreldre har ansvar for 
etterfesten. 
 

- Rektors halvtime: Alle klasser er besøkt. Rektor snakker med eleven om hvordan 
klassemiljøet bør være, lekser og Its learning. Det snakkes om hvordan skolen 
håndterer for eksempel trusler og krenkelser. Alle elever skal oppleve skolen som 
trygg 
 

- Samarbeid med ulike etater: Skolen har et tett samarbeid med barnevern, 
utdanningsetaten, ambulant team og forbyggende enhet ved Majorstua 
politistasjon. Disse ressursene trekkes inn i de sakene hvor skolen ved rektor 
mener at det er nødvendig. Skolen har også et meget tett samarbeid med foreldre i 
disse sakene. 

 

5 Informasjon fra FAU, Helge Hafstad 
- Helge har deltatt på møte i Oslo KFU- kommunalt foreldreutvalg. KFU skal være et 

formelt organ, partipolitisk uavhengig og skal ivareta foreldrenes interesser i 
skolesammenheng. 19 oktober arrangeres det en opplæringskveld for arbeid i 
FAU. Kan meldes på direkte. Helge påmeldt. 

- Arrangering av KFU møtene går på rundgang blant skolene. Den aktuelle skole 
presentere seg og sin virksomhet i møtet. 
 

6 Nattravning: Ny nattravnansvarlig er Leif Roar Johanson fra 10B 
Han har ansvar for å sette opp liste over hvilke helger de ulike klassene skal delta 
Klassekontaktene setter opp liste over hvilke foreldre som skal delta de ulike helgene. 
 
Alle foreldre må delta på nattravning, dersom man ikke kan den aktuelle helgen må man 
bytte innbyrdes. 
Nattravning er et viktig tiltak for ungdommene våre. Skape trygge omgivelser. Hjelpe 
dem når det er behov. 
Det er også en sosial arena for oss foreldre. Det gir oss en mulighet for å bli bedre kjent 
med andre foreldre 
 



 

  

 

7 Trafikk: Trafikk til Øraker skole kan gi utfordringer ved Lilleaker skole, Vær 
oppmerksom. 
 

8 Komiteer: De ulike trinnene er godt i gang med planlegging og aktiviteter for å samle inn 
penger til turene. Om mulig oppfordres det til aktiviteter på tvers av klassene på trinnet. 
Noen aktiviteter er best egnet for innad i en klasse.  
Det skal arrangeres «bli-kjent» fest for 8 trinnet 25. oktober på Stoppestedet 
Sjoa-komiteen er i gang. 
 
Alle i FAU får tilgang på dropbox. Erfaringsdokument fra komiteene legges her. Samt 
forslag til aktiviteter 
 

 
 
Neste FAU møte er tirsdag 14 november kl 18:00! 
 
 
 


