
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAU Øraker Ungdomsskole 

Møtereferat 
Sted: Personalrommet på Øraker skole 
Dato: 02.11.2021 
Deltakere: 

8A Synne Torkildsen 
8B Jon Bru 
8C Unn Bjørge 
8D      Charles Filip 
8 E Katrine Talgø 
9A Berit Sotnakk 
9B Ingen til stede 
9C Ingen til stede 
9D Ingen til stede 
9E Ingen til stede 
10A        Inger J. S. Prizzi (referent) 
10B Anders Christian Stray Ryssdal 
10C Helle Madsø 
10D Solveig Undheim Thomassen 
10E Håvard Bjørge 

 
Rektor: Vigdis Lad 

 
Tidspunkt: 18:00 – 19.45 

 
Neste møte: ikke avklart – innkalling kommer 

 

 

 
 

FAU Øraker Ungdomsskole, org. nr. 922 065 829, 
c/o Øraker Skole, Lilleakerveien 60 A, 0284 OSLO 

Saksnr Sakstittel/-innhold 

20211102/01 Valg av referent; Inger Johanne Schjerven Prizzi 
Registrering av møtedeltagere og gjennomgang av sist 
utsendte møtereferat/aksjonspunkter.  
Ingen kommentarer til referat.  
 
 
 

20211102/02 Status Rektor 

Rektor oppdaterte om at de er i gang med å analysere resultatene av nasjonale prøver på 8. 
og 9. trinn. De får dermed innblikk i grunnleggende ferdigheter og hvordan de skal legge 
opp undervisningen i forhold til hva de skal sette søkelys på, hvem som trenger litt ekstra 
etc.  

Utviklingssamtaler på alle trinn er også godt i gang og skal gjennomføres innen de neste par 
ukene. 

Elevmentorene har gjennomført en halloween feiring for 8. trinn. Det var bl.a kanonball 
utkledning, beste kostyme, dramatisering, høytlesing og skrekkhus i kjelleren. Fint samspill 
på tvers av alle trinn. Fine elever! 

 



 
 
 
 

  
 
 
 

FAU Øraker Ungdomsskole, org. nr. 922 065 829, 
c/o Øraker Skole, Lilleakerveien 60 A, 0284 OSLO 

Saksnr Sakstittel/-innhold 

 Det er noe smitte på skolen, men ikke mye. Innimellom får rektor epost fra smitteteam vest og 
sender ut oppfordring til testing hjemme. Det er ingen testing på skolen.  
 
Det har vært en del sykefravær blant personale. De fleste er nå vaksinert mot influensa.  
 
Ellers fokuseres det på strategisk plan og videre pedagogisk planlegging, noe som det ikke har 
vært muligheter for å prioritere altfor mye i corona tiden.  
 
Skolens Miljøutvalg (SMU) – vi trenger 2 foreldre til å sitte i skolens miljøutvalg. Utvalget 
består av foreldre, representanter fra skolen og elever. Formålet er å sikre et trygt og godt 
skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Les mer om dette på skolen sider:  
https://oraker.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/helse-og-velferd/rett-til-trygt-og-   godt-
skolemiljo/ Meld interesse til rektor! 

Anders Stray Ryssdal (10B) og Helle Madsø (10C) deltar på første møte 16. november, men 
det oppfordres foreldre til å melde seg. Elever og politisk representant er klare! 

Møtene er hver andre måned på skolen og starter klokken 17.  

Natteravn – det sendes ut ny vaktliste der foreldre fra 8. trinn er satt opp på vårens ravning. 
Informasjonsarket sendes også ut på nytt med ny vaktliste.  

Gratisprinsippet – rektor presiserer at innsamling til skoleturer skal gjøres i form av dugnad 
og ikke innsamling per elev. Det er viktig at klassekontakter har dialog med kontaktlærere og 
at de er sensitive og sørger for at alle ivaretas. Hvis skolen skulle betalt for en tur så må det 
gjøres mye enklere enn det gjøres i dag, samt fokusere mer på faglig opplegg. Skolen har 
ikke økonomi til å gjennomføre de to turene (Hudøy og Sjoa) som gjennomføres. Dermed så 
gis det bidrag fra foreldre via dugnad.    

Hvite busser/ Polen - Personalet har utarbeidet retningslinjer for turer på Øraker, der man 
spesifiserer maks to overnattinger og at turer skal være innenlands. Det er for mye ansvar 
for lærere å dra utenlands, koster mye mer og er ikke aktuelt. Noen skoler arrangerer slike 
turer, men da som rene foreldreinitiativ i høstferien uten involvering av lærere/skoler.   

20211102/3 FAU oppfordrer til å delta på digitale møter hos Oslo KFU https://www.oslokfu.no/ 

Alle kan delta, og det er viktig for å lære seg hvordan man best skal tilrettelegge FAU 
arbeid. Interessant å se hvordan arbeidet gjøres på andre skoler. Alle foresatte som ønsker 
det kan også delta, ikke bare de som sitter i FAU. Vi er alltid interessert i å fange opp 
foresatte som ønsker å bidra i FAU arbeidet. 

Ta kontakt med Helle Madsø hvis du er interessert i å delta på KFU møter. 

 



 
 
 
 

 

 
 

FAU Øraker Ungdomsskole, org. nr. 922 065 829, 
c/o Øraker Skole, Lilleakerveien 60 A, 0284 OSLO 

Saksnr Aksjonspunkter Dato/ 
Ansv 

Status 

20211102/4 

(aksjonspunkt 
fra forrige 
styre/år nr 
20201208/07) 

Nye vedtekter for Øraker FAU er vedtatt.  
Opplæringsloven § 11 nr. 4. FAU er et arbeidsutvalg, 
dvs. et forvaltningsorgan. FAU er derfor ingen 
forening slik dette i utgangspunktet er ment, til tross 
for at utvalget nå har en konto, er registrert i 
Brønnøysund og forvalter penger på egen konto. 

Vi ser at det hadde vært nyttig med relevante og 
gode vedtekter i flere sammenhenger. For eksempel i 
diskusjonen med hva man gjør med innsamlede 
penger til skoleturer som utsettes/avlyses. 

De nye vedtektene er mer utfyllende enn gamle og er 
basert på vedtekter fra andre skoler samt noen 
forslag fra FGU. De regulerer myndighet, 
leder/nestleder, innsamlinger, konti og hvordan disse 
reguleres.  

Leder Vedtatt 

20211102/10 Status komiteer/turer - vi rakk ikke å gjennomgå 
hvordan trinnene ligger an med innsamling av midler 
til turer/arrangementer etc. Dette tar vi tak i ved 
neste møte. 

8. trinn – Har gjennomført trinnfest på Stoppestedet 
fredag før Halloween. Godt oppmøte og god stemning! 
Det er også planlagt julekafe første uken i desember.  

9. trinn – har samlet inn ca 1/3 av midlene. De har 
laget en plan for resten av året. De skal bake kaker 
før jul for å selge, tapas etter jul og en salgsaktivitet 
til våren. De har spesifisert hvilken klasse som er 
ansvarlig for hvilken aktivitet.  

10. trinn – arrangerer juleball. Det finnes et lite 
overskudd fra tidligere innsamlinger, men ballet må 
arrangeres eksternt i og med at samlingssalen blir 
for liten. Dato: 16. desember og ballkomite er 
nedsatt.  
---- 

* For juleball ble det en liten diskusjon rundt 
forventninger til ballkjole og at det er laget en 
gruppe (facebook?) der jentene kan legge ut hvilken 
kjole de har kjøpt slik at ingen ande kjøper samme. 
Det er viktig å oppfordre til å kjøpe brukt, leie kjole 
eller evt. redesign.  

* For trinntur til Sjoa var det tidligere en diskusjon 
rundt utstyrsliste og kostnader, da det for mange er 
mye nytt utstyr som må kjøpes inn. Et forslag ved 
turer i fremtiden for skolens elever, er å kjøpe billig 
via Facebook-siden Ullernområdet Kjøpe/selge 
bytte/gi bort. Det finnes også et tilbud for å låne 
utstyr via BUA/utlåns bod.  
https://www.bua.io/utlansordninger/bua-ullern 

Leder Orientering 

 


