
 

 

 

 
Møtereferat 
 

Møtetema: FAU-møte Øraker skole 

 

 

Dato dok: 24.04.17 

Dato møte: 18.04.17 

Referent: Trine  Benjaminsen 

Tilstede: Tore Svalastog 9C ,Ågot Bell Espeseth 9B, Liv Asheim Leirvik 8A, Trine Benjaminsen 9D, Bruce Diesen 10D, 
Gry Braathen 8C, Catrine Brauti 9A Hanne Myhre 10A og Vigdis Lad, rektor 

Forfall:  

 
Saksliste (følgende saker ble drøftet/orientert om): 

Saksnr.: Sakstittel/-innhold 

1 Valg av referent: Trine Benjaminsen 9D 
 

2 Registrering av møtedeltagere 
 

3 Referat fra møtet 10.01.17: Godkjent 
Innkalling godkjent 

4 Informasjon fra rektor: 
- Brukhue – kampanjen 20. april: Norges største antimobbekampanje om digital 

hverdag og nettmobbing. Besøket er i samarbeid med Bestum skole. De skal holde 
foredrag for 6 trinn på Bestum og alle elever ved Øraker. Samt at det på kvelden 
holdes et foredrag for foreldre i skolen samlingssal.  
 

- 10 trinn: avsluttende eksamen nærmer seg. Det er satt av 50 000 kr til 
eksamensrettet kurs i matematikk. Ca .80 elever har meldt seg på kurset som 
foregår på ettermiddagstid. Kurset holdes av lærere som gir god og målrettet 
undervisning. Skolen håper at kurset skal gi god måloppnåelse for deltagerne. 
Skriftlig eksamen avholdes i dagene rundt 17. mai. 

 

- 9 trinn: Utviklingssamtaler med elevene er snart avsluttet 

 

- Ledig stillinger: Det er lyst ut stillinger/ vikariat for neste skoleår. Det gjelder fag 
som musikk, kunst og håndverk og spansk. Samt stilling i mottaksklassen. 

 

- Utfordrende situasjoner: Når det oppstår utfordrende situasjoner på skolen 
hvor elever er innblandet samarbeider skolen med foreldrene og evt. andre 
instanser hvor det kreves. Skolen har et godt samarbeid med både skole, PPT og 
barnevern. Det er ikke til å unngå at i løpet av et skoleår vil det oppstå situasjoner 
av ulik karakter hvor man må kontakte og samarbeide med de ulike instansene 

 

5 Status komiteer/turer: 

8 trinn: Er godt i rute for både innsamling til Hudøy og innsamling til tur i 10.trinn. De 

 

 



 

  

 

fikk in 40 000 kr på bok-cafe. Skal også arrangerer vårfest. 
 
9.trinn: 

Har hatt møte angående tur til Sjoa med tur-komite og skolen. De ulike klassene er godt i 
rute med innsamling.  Det har vært arrangert foreldrecafeer, kakelotteri og ungdommen 
har arbeidskort for å tjene penger. 
 
10 trinn: Stort fokus på avsluttende eksamen. 
 

6 Nattravning: Ny nattravn ansvarlig for 2017/2018. Ikke funnet kandidat som ansvarlig 
for nattravning 
 

7 Trafikksikkerhet: Ullern miljø, plan- og samferdselskomite (UMPSK) i Bydel Ullern er 
opptatt av trafikksikkerheten på skoleveier. I den forbindelse ønsker de innspill fra 
skolene/FAU’ene om eventuelle utfordringer/sikringsbehov av skoleveien for elever i 
Ullern bydel 
FAU tilbakemelder at det er utfordringer i krysset ved Furulund og Matkroken. 
Fartsgrensen er på 50. Høy fart gir utfordrende og trafikkfarlige situasjoner 

 
 
          
 
 
 


