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FAU Øraker Ungdomsskole 

Møtereferat 
Sted:   Personalrommet på Øraker skole 
Dato:   08.02.2022 
Deltakere:   

8A Synne Thorkildsen 
  8B ingen til stede 
  8C  Herdis Dugstad 

8 D ingen til stede 
8 E frafall syk 

  9A Berit Sotnakk 
  9B Andreas Ernestus 
  9C frafall syk 
  9D frafall - syk 
  9E Karoline Holme  

  10A Inger Johanne S. Prizzi (Nestleder) 
   10B Anders Stray Ryssdal  
   10C Helle Madsø (Leder) 
   10D Ingen til stede  
   10E Håvard Bjørge  

 

Rektor: Vigdis Lad  

Tidspunkt:  18:00 – 19.45  

Neste møte: Tirsdag 08.03.22 kl. 18.00  
 

 

Saksnr Sakstittel/-innhold 

20220208/01 

 

 

 

  

Valg av referent; Inger Johanne Schjerven Prizzi 
Registrering av møtedeltagere og gjennomgang av sist utsendte 
møtereferat/aksjonspunkter  

Kommentar til referat fra møtet 11. januar:  

Det kom ikke tydelig frem fra referatet at det var fremmet en sak om miljøet på 8. trinn og 
at dette ble diskutert. 

• Skolen har sett at nåværende 8. trinn er mer rastløse enn de har hatt erfaring med fra 
tidligere kull. Det har vært uro i timene, bevegelse i klasserommet og kontaktlærere 
har brukt mye tid på ro og rutiner for å kunne komme i gang med undervisning. Mye 
kan tyde på at elever har vært preget av nedstenging og en annerledes avslutning på 
barnetrinnet med hjemmeskole, mindre rutiner og begrenset klasseromsundervisning. 
Dette ser imidlertid ut til å ha gått seg til og kontaktlærere melder om mer ro i 
klasserommet nå enn ved skoleoppstart.  
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Saksnr Sakstittel/-innhold 
• Kontaktlærere jobber mye med trivsel og tar utgangspunkt i klassens resultater fra 

Elevundersøkelsen. De jobber med elevene og har søkelys på motivasjon, mestring og 
medvirkning.  Elevundersøkelsen viste bra resultater på trivsel og læring og hver klasse 
har gått gjennom hva de må ha av regler for at alle skal trives. Det oppfordres til at 
skolemiljøet i den enkelte klasse også tas opp på foreldremøte slik at foreldre kan 
snakke sammen om aktuelle tema i den enkelte klasse.  

• Skolen jobber systematisk med det psykososiale miljøet og overgangen fra barnetrinn 
til ungdomstrinn «Drømmeskolen» og har elevmentorer på 9. og 10. trinn som setter i 
gang aktiviteter på tvers av klasser og trinn. Aktiviteter på tvers av klasser og trinn har 
ligget i dvale grunnet restriksjoner, men i og med at skolen nå er på grønt nivå, er bl.a.  
pølsetorsdager startet opp igjen der elever kan kjøpe pølse for en billig penge i 
samlingssalen. Rektor har fått tilbakemeldinger på at dette er et populært tiltak der 
elevene sitter og koser seg. På fredager er det spill-fredag (brettspill) i samlingssalen 
og det er diverse turneringer (klasser – trinn – lærere) i idrettshallen slik at elever kan 
samles på tvers.  

• Skolen har også to rådgivere i 100% stillinger som bruker mye tid med enkeltelever og 
på trivsel i skolen generelt.  

20220208/02 Status Rektor: 

Klassekontakter på 8. trinn sendte en epost til foreldre før jul der det ble uttrykt en 
bekymring knyttet til «festkultur». Rektor fulgte opp med en skolemelding og påpekte at 
konflikter fra helgene ble dratt med inn i skolen og var forstyrrende både for undervisning 
og miljø. Dette virker imidlertid roligere nå og rektor presiserer at det er et fåtall som 
fester, men at det er viktig med god kommunikasjon. Det kommer til å bli et fysisk 
trinnmøte på 8. trinn med søkelys på rus etter vinterferien, der representanter fra politi, 
barnevern, bydel og skolen vil delta.  

Rektor melder om mye smitte og fravær blant elever og lærere noe som er en utfordring 
for læresituasjonen. Heldigvis har skolen en god vikarpool som kjenner både elever og 
skolen og uten denne hadde ikke skolen gått rundt. Det er en uforutsigbar tid med et 
økende antall elever som sliter.  

Det har vært god deltakelse på eksamenskurs i matte for 10. trinn. De blir delt inn i 
nivådifferensierte grupper på tvers av klasser, og dette oppleves som et godt tilbud.  

Skolen har satt av uke 11 til prøvemuntlig for 10. trinn. Ikke avklart fra sentralt hold om det 
blir eksamen eller ikke. Vitnemålsutdeling blir siste torsdag for skoleslutt, eventuelt også 
onsdag hvis det fremdeles er restriksjoner. 

Budsjettet er levert – i balanse og grønne tall. Bruker ekstremt mye på vikarer, men får 
imidlertid refundert det som er koronarelatert.  

Ellers er det stabilt personale på Øraker. To lærere går ut i foreldrepermisjon.  

Det blir Hudøy for 9. trinn til høsten. 

Digitale læreverk er kommet for å bli. Blir tema på neste FAU møte.  

20220208/03 FAU oppfordrer til å delta på digitale møter hos Oslo KFU  https://www.oslokfu.no/ 

Neste møte er 16. februar. 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. 

 

 

 

https://www.oslokfu.no/
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Saksnr Aksjonspunkter Dato/ 
Ansv 

Status 

20220208/04 

 

Det er nylig sendt ut vaktlister for natteravner fra 
april og ut skoleåret. Foreldre på 8. trinn og 9. trinn 
skal ravne.  

Det er behov for en ny natteravnskoordinator. Kristi 
Hegna Eggen sitter ut dette skoleåret og det er 
ønskelig med en overlapp/erfaringsutveksling.  

Det er et viktig verv og en forelder oppfordres til å ta 
på seg ansvaret. Det innebærer å ha ansvar for 
vaktlister, oppdatere fellesskriv og ha ansvar for 
«natteravnsekken» slik at de som skal ravne kan 
plukke den opp før helgen. Det er også ønskelig at 
natteravnskoordinatoren stiller i samarbeidsmøter 
med bydelen (Salto), i disse møtene deltar også FAU 
nestleder.  

Nestleder 

 

 

 

 

20220208/05 Status komiteer/turer - dette handler mye om å 
gjennomføre aktiviteter for å samle inn - via dugnad -
midler til skoletur. 

8. trinn – Distribuert Arbeidskort forrige uke. 
Klassekontakter skal ha møte denne uken for å 
planlegge innsamling og aktiviteter framover.  

9. trinn – Turkomiteen har kontroll – mangler ca. 
1000 per elev til Sjoa.  

10. trinn – Det blir skoleball 5. mai. Det planlegges 
også en trinn aktivitet i lunsjen en dag med sekkeløp 
og pølser.   

Leder 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientering 
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