
 

 

 

 
Møtereferat 
 

Møtetema: FAU-møte Øraker skole 

 

 

Dato dok: 24.02.17 

Dato møte: 14.02.17 

Referent: Trine  Benjaminsen 

Tilstede: Tore Svalastog 9C,Ingvild Gulbrandsen-Dahl 10B,, Ørjan Bagn 9B, Ågot Bell Espeseth 9B, Liv Asheim Leirvik 
8A, Trine Benjaminsen 9D, Bruce Diesen 10D, Anita Mysjka 8C, Joakim A Ulltveit-Moe 9A, Mathilde Bettmo 
8D, Tonje fra Salto bydel Ullern, Trude Friedrich, ass. rektorog Vigdis Lad, rektor 

Forfall:  

 
Saksliste (følgende saker ble drøftet/orientert om): 

Saksnr.: Sakstittel/-innhold 

8-17 Valg av referent: Trine Benjaminsen 9D 
 

9-17 Registrering av møtedeltagere 
 

10-17 Referat fra møtet 10.01.17: Godkjent 
Innkalling godkjent 

11-17 Informasjon fra rektor: 
 

- Presentasjon av ny assisterende rektor: Trude Friedrich som kommer fra 
stilling som inspektør på Kristelig Gymnasium. Arbeider med mottaksklassen og 
er trinnansvarlig for 9 trinn. Har økonomibakgrunn og arbeider med 
økonomioppgaver 
 

- Vinteraktivitetsdag 13.02: Gode tilbakemeldinger fra både lærere og elever. De 
kunne blant annet delta på skøyter, ski og alpint. For de som deltok på alpint 
måtte betale reise og heiskort av egen lomme. 

 
- E-sigaretter: En utfordring på 8 trinn hvor det foregår uttesting og videresalg.  

Henriette Skuterud som en ny politikontakt ved enhet for forebyggende arbeid, 
Majorstua Politistasjon har vært og snakket med elevene.  
 

- Stjeling: Har vært en utfordring på 9 trinn. Det stjeles litt penger osv. Vanskelig å 
løse da man ikke har konkrete bevis. 
 

- Foreldremøte: 14 mars for 8 trinn. Skal handle om nettvett, rus og forebygging. 
Politikontakt kommer og forteller. 
Mulighet for foreldremøte for 9 0g 10 trinn også med samme tematikk, men 
tidligere erfaring viser et dårligere oppmøte. 
 
 

 

 



 

  

 

- Bruk hue kampanjen: Kampanje mot digital mobbing som kommer i april. Skal 
inn på alle trinnene på formiddagen og deretter på ettermiddagen for foreldrene. 

 

- Foreldreundersøkelse: Sendes ut i uke 10. Omhandler psykososiale miljøet ved 
skolen, lærerstøtte og samarbeidet hjem/ skole. Skal besvares inne begynnelsen 
av april, og vi håper på at mange tar seg tid til å besvare.  
 

- Budsjett: Budsjettet for 2017 er vedtatt etter driftsstyremøte. Har hatt et lite mer 
forbruk i 2016 som skyldes lavere elev tall enn forventet. I 2011 hadde skolen 360 
elever, mens det i 2016 var 325. Antall elever som inngår i budsjettet telles 1 
oktober. Det har etter 1 oktober kommet flere elever som det ikke gis tilskudd for. 
 
 Skolen har få minoritetselever som krever språkopplæring, noe som kunne har 
gitt ekstra bevilgninger.  Ramme betingelsen for skoler på Oslo Vest er av den 
grunn dårligere enn andre steder i Oslo.  

 

Mottaksklassen har eget budsjett under skolens budsjett. 
 
Skolen arbeider med en reorganisering som vil igangsettes høsten 2017, hvor man 
blant annet ser på timeplanen og trinn fordeling blant lærerne. Den ordningen 
som man har i dag, hvor lærerne er dedikert til et spesielt klassetrinn er en for dyr 
ordning. 
 
Hele Bestum skole og Lilleaker skole skal til Øraker og det kan gi 137 elever på 8 
trinn, men siden det er fritt skolevalg må man påberegne at det tallet kan bli noe 
lavere. 
 
Mange av skolen Pc bør og må skriftes ut, det er en budsjettmessig utfordring. 
 

- Elevundersøkelsen: Indikatorene viser en positiv trend. Veldig klar endring av 
mobbing som er har gått veldig ned.  
 

- Skolebidragsindikator: en indikator som skal angi hva elevene har lært i løpet 
av ungdomskolen. Tar utgangspunkt i 8. trinns nasjonale prøver og 10. trinns 
avgangseksamen i norsk, matte og engelsk. Det beregnes da en indikator for 
læring.  
3,4 var landsgjennomsnittet, men Øraker hadde i 2014 og 2015: 3,2. Har hatt 
bedre resultater tidligere. Kan forklares med at skolen har gått fra å være 
baseskole, noe som gav en del uro, til å være klasseroms fordelt skole. Det har 
med blant annet medført ombygning og undervisning i brakker. Samtidig har det 
vært mye permisjoner blant lærerne, og da i hovedsak foreldrepermisjon.  
 
 

 

12 Status komiteer/turer: 

8 trinn: Er godt i rute for både innsamling til Hudøy og samtidig planlegge for Sjoatur –
innsamling  
 



 

  

 

 9 trinn: Skal betale depositum for Sjoa-tur og alle klassene har midler til det. Det må 
samles inne et lite overskudd av midler i tilfelle det kommer nye elever i klassene innen 
Sjoa-turen. Det er ikke klarlagt om det evt. skal være med elever fra mottaksklassen. 
 
10 trinn: Bruktsalg av ballskoler. Kan evt. arrangeres tidlig på høsten. Skal FAU være 
arrangør? 
 
Felles: Det er ønskelig at det lages et årshjul/ kjøeplan for skoleåret hvor alle 
arrangementer legges inn. Hvert klassetrinn får ansvar for å lage for sitt trinn. 
 

6 Nattravning: Ny nattravn ansvarlig for 2017/2018. Finnes det aktuelle kandidater? 
Tas opp på møte i april. 

7 Evt: Drop-box: Det formidles ønske fra representanter i FAU. Man ønsker punktliste over 
de ulike aktivitetene på de ulike klassetrinnene samt diverse erfaringsdokumenter.  
Lilleaker har angivelig en slik ordning på Its learning hvor de som trenger det har 
leserrettigheter. 
Ørjan Bagn sjekker mulighet for Drop-box. 
 

 
 
SaLTo- koordinator for bydel Ullern Tonje Tovik informerte om deres aktoviteter. 
SaLTo er samarbeidsmodellen til Oslo kommune og Oslo politidistrikt for å forebygge 
kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge. Det er samarbeid mellom politi, skole, 
barnevern og bydel 
 
SaLTo Ullern og SaLTo Nordre Aker har sammen laget en brosjyre om rus. Den henvender seg 
til tenåringsforeldre, og ønsker å gi tips, råd og veiledning 
 
Brosjyren har fått overskriften «Skål ungen min»  
Snakk sammen om rus. 
 
Tittelen på brosjyren har som intensjon å få foreldre til å lese den, og bruke den som et 
virkemiddel når de skal snakke sammen med ungdommene sine. 
 
«Vest-kant fylla» er en utfordring. Det er viktig at man starter tidlig med samtalene om rus. 
Målgruppen er primært 7-8 trinns foreldre. Vi som foreldre må være bevisste på at det 
foregår mye, det er for eksempel ikke uvanlig med narkotika på fester på videregående. 
 
Brosjyren lanseres på foreldremøte 8 trinn 14. mars. Da kommer det også til å være presse til 
stede. 
 
Tone snakket også om de utfordringene som ungdommen møter når de starter på 
ungdomsskolen som rus og digital mobbing 
Digital mobbing omfatter både mobbing, utenforskap og sexpress. 
Undersøkelser viser at:  6 % har opplevd digital mobbing ukentlig eller månedlig 
           25 % har opplevd minst en gang 
           41 % vet om det 
           8 % hvor foreldre vet om det 



 

  

 

Mye handler de utfordringene som ungdommen møter handler utenforskap. Overskriften 
SaLTo skal jobber med i 2017 er rus og utenforskap. 
 
Tonje minte oss på om alt for få søker hjelp selv om den finnes.  
 
-Ikke drikk for tidlig 
- Ikke dikk for mye 
- Pass på innetid 
-Hent ungdommen 
-Respekter de som ikke ønsker å gå på fest 
- Søk hjelp, den finnes 
- Snakk sammen i fredstid. 
- Vi har alle et kollektivt ansvar 
 
 

Onsdag 22. mars 2017 inviterer Oslo KFU til et stormøte om helse i Osloskolen, der 
psykisk helse vektlegges. Tanker som tynger kan belaste elevenes skolehverdag og 
dermed påvirke helsen negativt samt hindre læring. Oslo KFU ønsker å bidra til økt 
kunnskap og bevissthet omkring viktigheten av helse sett i sammenheng med trivsel og 
trygghet hos elevene. Målgruppen er FAU-ledelser og skoleledere. 
Møtested og påmelding 
Sted: Utdanningsetaten, Strømsveien 102 
Dato: 22.03.17 
Tid: 17:30 – 20:30 
Registrering fra 16:30 
Påmelding innen 08.03.17 til postmottak@oslokfu.no           

 
 
 


