
 

 

 

 
Møtereferat 
 

Møtetema: FAU-møte Øraker skole 

 

 

Dato dok: 24.09.17 

Dato møte: 19.09.17 

Referent: Trine  Benjaminsen 

Tilstede: Tore Svalastog , Lene Lindblom Maier 8A, Hilde Sandåker Kristensen 8A, Ellen Ingeborg Ledsten 8C, Meri 
Bagher 8C, Helge Hafstad 8D, Heddy Ludvigsen 9A, Merete Bognar 9A, Kamran Bagheri 9B, Siri Thorsen 
Heed 9C, Benedicte Haug Poulsen 9D, Espen Sunde 10A, Joachim Ulltveit-Moe 10A, Ågot Bell Espeseth 
10B, Sigrid M Kaggerud 10C, Eirill Wilde Wiik 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 Konstituering av FAU 

Helge Hafstad ble valgt som leder 
Benedicte Haug Poulsen valgt som nestleder 
 

4 Informasjon fra rektor: 

- FAU: Møter 2 tirsdag i måneden, fra kl 18-20 
- Send gjerne mail på forhånd angående sakers om ønskes belyst i FAU- møtene 

 

5 Informasjon fra tidligere leder av FAU, Tore Svalastog 

- Øraker skole er en skole med relativt lite utfordringer. Det er et godt samarbeid 
mellom FAU og skolens ledelse 

- Hvert klassetrinn har sine aktiviteter som juleball, tur til Hudøy osv. Det er 
opprettet en egen Drop Box: Drop Box FAU Erfaringer Årshjul. Her finnes mye 
informasjon og erfaringsmaterialet fra de ulike tilstelninger og aktiviteter. Det er 
laget årshjul som finnes i 2 ulike versjoner, en kort versjon, samt en med 
utdypende informasjon 

- Erfaringsmessig får man bedre resultat dersom aktivistene for de ulike trinnene 
foregår på tvers av klassene. 

- Vi anbefaler at det utnevnes trinnansvarlig for de ulike klassetrinnene 
- Aktiviteter: 8 klasse: Høstfest/ bli-kjent fest og tur til Hudøy.                                                             

                                       9. klasse: Sjoa-tur (innsamling), vakter på juleballet for 10 klasse 
                                      10 klasse: Juleball som arrangeres siste torsdag før juleferien 

- Retningslinjene som skolen har for turer er at det skal være innenlands og kun 2 
overnattinger. Det samles inn penger til de ulike turene og evt andre sosiale 

 

 



 

  

 

happenings som kinobesøk. Norsk skole er i prinsippet gratis slik at skolen ikke 
kan kreve foreldrebetaling. Man ønsker en høy deltakelse fra elevene i forhold til 
de ulike innsamlingsarrangement. 

- Det må opprettes bankkontoer for de ulike klassene eller klassetrinnene 
 

6 Nattravning: Ny nattravnansvarlig er Leif Roar Johanson fra 10B 
Han koordinerer de ulike aktivitetene i forbindelse med nattravning.  
Alle foreldre MÅ delta, dersom de ikke kan møte er de ansvarlige for å finne erstatter. 
 
Hver klassekontakt har ansvar for å lage lister for hvilke foreldre som skal ravne de ulike 
helgene. Det anbefales at man sender ut påminnelse både 2 uker og 1 uke før den 
aktuelle helgen. Erfaringsmessig har det god effekt. 
Nøkler til Røa kirke kan hentes hos nattravnansvarlig. 
I Røa Kirke finner man refleksvester og det er et treffpunkt for alle som skal delta. 
Mer informasjon finnes i Drop Box. 
 

7 Trafikk-utvalg:  
Det er såpass lite problemer i forhold til trafikk at det ikke opprettes eget trafikkutvalg 

 
 
Neste FAU møte er tirsdag 10 oktober kl 18:00! 
 
 
 


