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FAU Øraker Ungdomsskole 

Møtereferat 
Sted:   Personalrommet på Øraker skole 
Dato:   08.03.2022 
Deltakere:   

8A Synne Thorkildsen 
  8B Jon Bru 
  8C  Herdis Dugstad 

8 D Charles Filip 
8 E Katrine Talgø 

  9A Vibeke Kirkebø Hegg 
  9B Andreas Ernestus 
  9C frafall - syk 
  9D Irene Thomassen  
  9E Karoline Holme  

  10A Inger Johanne S. Prizzi (Nestleder) 
   10B frafall  
   10C Helle Madsø (Leder) 
   10D Solveig Thomassen  
   10E Håvard Bjørge  

 

Rektor: Vigdis Lad  

Tidspunkt:  18:00 – 19.45  

Neste møte: Tirsdag 12.04.22 kl. 18.00  - innkalling kommer 
 

 

Saksnr Sakstittel/-innhold 

20220308/01 

 

 

Valg av referent; Irene Thomassen 
Registrering av møtedeltagere og gjennomgang av sist utsendte 
møtereferat/aksjonspunkter. 

20220308/02 Status Rektor: 

Ny inspektør, Mohamed Kandrouch er ansatt og starter opp på Øraker 1. april. Det blir godt 
å få han på plass, sier rektor. Se skolens hjemmeside 
https://oraker.osloskolen.no/nyhetsarkiv/vi-onsker-mohamed-velkommen-som-ny-leder-
pa-oraker/ 

Ellers er det stabilt personale på Øraker. To lærere går ut i foreldrepermisjon. Mye er på 
plass etter disse, men etter to utlysninger i fagene kunst og håndverk og musikk, mangler vi 
fremdeles musikklærer i noen klasser på 8.trinn.  

Eksamen og prøvemuntlig er avlyst. Mattekurs holdes frem til heldagsprøvene skal avvikles.  

https://oraker.osloskolen.no/nyhetsarkiv/vi-onsker-mohamed-velkommen-som-ny-leder-pa-oraker/
https://oraker.osloskolen.no/nyhetsarkiv/vi-onsker-mohamed-velkommen-som-ny-leder-pa-oraker/
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Saksnr Sakstittel/-innhold 

Vitnemålsutdeling blir siste torsdag for skoleslutt, eventuelt også onsdag hvis det fremdeles 
er restriksjoner. 

 
I uke 10 og 11 har skolen 4 studenter i fagene kroppsøving og valgfaget Fysisk aktivitet og 
helse. Disse fire studentene har en praksislærer. Studentene skal observere og undervise i 
KRØ og FAH. Disse studentene går masterprogrammet på NIH. 

I uke 10 - 13 har vi 8 studenter fra lektorprogrammet på ILS. Praksisperioden vil bestå av 
mye observasjon av veileder, men målet er at de også skal få prøve seg i undervisningen. 
Studentene har ulik erfaring fra tidligere praksis grunnet mye digital skole, det vil derfor 
være ulik mellom studentene hvor mye de observerer/underviser.  Til disse studentene har 
vi fem praksislærere som dekker fagene norsk, Krle, matematikk, naturfag, samfunnsfag og 

tysk. Studentene er organisert i par, to studenter pr. praksislærer.  
 

Det er avholdt et fysisk trinnmøte på 8. trinn med søkelys på rus, der representanter fra 
politi, barnevern, bydel og skolen deltok. Rektor er fornøyd med oppmøtet. 

Krigen i Ukraina er på dagsorden i nyhetene hver dag og er også et av teamene man 
snakker om på skolen. Det er viktig å passe på hva slags informasjon som deles og det er 
viktig at man snakker med elevene hjemme om krigen. Skolen har et beredskapslager med 
Jod-tabletter – ca. 2 stk. pr elev, hvis det skulle blir bruk for dette. 

 

Fortsettelse av møte uten rektor: 

Ellers ble Digitale læringsverk diskutert på møtet. FAU representantene er opptatt av å få 
vite litt om status for Digitale læringsverk. Det ble i starten lagt frem som en prøveperiode, 
men vi forstår at Digitale læringsverk er kommet for å bli. Vi kunne tenke oss å høre mer 
om hvordan skolen praktiserer gjennomføringen og bruken av Digitale læringsverk i 
undervisningen. Er det kun bøkene som er erstattet av Digitale læringsverk, eller påvirker 
dette også i stor grad selve undervisningen. Og praktiserer lærere i samme fag dette likt? 
Hva sier forskning på feltet? Hva mener lærere på skolen? Hvordan påvirker Digitale 
læringsverk evnen til å lese/forstå teksten skikkelig og å forstå/løse matteoppgaver – 
kontra det å bruke fysiske bøker? Hva med elever som er faglige svake, eller elever som 
trenger mer hjelp fra foresatte. Hvordan er foresatte informert/opplært i å finne frem i  
verkene, oppgavene/lekseplan for å kunne hjelpe til hjemme? 

FAU - Representanter fra 8. og 9. trinn fortsetter i FAU inn i neste skoleår. Det er viktig at 
representanter for klassene er klare før sommeren slik at vi kan sikre rask oppstart til 
høsten. Nye foresatte for 8. klasse blir valgt på første foreldremøte og deltar inn på første 
møte som avholdes. Vi ser hvor godt det fungerer når alle klassene velger et par 
turansvarlig og et par klassekontakter og oppfordrer til at alle klasser har dette på plass. 
Lettere samarbeid og flere til å fordele oppgaver på. Vi trenger engasjerte foresatte! 

 

20220308/03 FAU oppfordrer til å delta på digitale møter hos Oslo KFU  https://www.oslokfu.no/ 

Helle deltok på siste møte i KFU. Det meldes om stor aktivitet og mye arbeid legges ned av 
FAU på skolene i kretsen. Det ble fortalt om filmkvelder, fredagsklubben, temakvelder, 
aktivitetskvelder for elevene på de ulike skolene.  

Dette gir inspirasjon og vi ser på hvordan man også på Øraker kan dra i gang flere sosiale 
aktiviteter. Gjerne via elevenes medvirkning, bruk av Stoppestedets tilbud og 
foresatte/skole/FAU. Her kan vi bla. bruke SMU (skolemiljøutvalget) der elevene kan 
fortelle hva de ønsker å ha av aktiviteter på skolen som kan fremme et godt skolemiljø, 
sikre at alle har noen å være sammen med og som bidrar til at Ørakers elever har det bra 
på  

https://www.oslokfu.no/
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Saksnr Sakstittel/-innhold 

Når det gjelder KFU møter er dette noe alle kan delta på, og det er viktig for å lære seg 
hvordan man best skal tilrettelegge FAU arbeid. Det er interessant å se hvordan arbeidet 
gjøres på andre skoler. Alle foresatte som ønsker det kan delta, ikke bare de som sitter i 
FAU. Merk - 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. 

 

 

 

 

Saksnr Aksjonspunkter Dato/ 
Ansv 

Status 

20220308/04 

 

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

Det er behov for en ny natteravnskoordinator – 
oppstart august 2022. 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 oppgaven. 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. Via bla. foreldremøter kan koordinator 
fremme det viktige arbeidet som nattravningen er. 

 

Nestleder 

 

 

 

 

20220308/05 Status komiteer/turer - dette handler mye om å 
gjennomføre aktiviteter for å samle inn - via dugnad -
midler til skoletur, samt å bidra med å arrangere. 

8. trinn –Klassekontakter planlegger mer innsamling 
og aktiviteter framover. Hudøyturen arrangeres på 
høsten og det er Tina og Sigrunn som er 
kontaktpunkt fra skolen for turen. Synne tar ansvar 
for å ta kontakt, slik at de oppgavene som foresatte 
har ansvar for blir klarlagt. Hudøytur blir også tema 
på foreldremøte i april. 

9. trinn – Turkomiteen for trinnet har nettopp hatt 
møte og har kontroll over innsamling – mangler ca. 
1300 per elev til Sjoa-turen.  Depositum for tuen blir 
betalt i slutten av mars. Skulle det gjenstå beløp for 
elvene etter neste salgsrunde vil man be foresatte 
om å betale inn siste rest. Beate er foresattes 
kontaktpunkt (sitter i Turgruppa) og er i dialog med 
lærer Rune (9 A), som er ansvarlig fra skolens side.  

10. trinn – Det blir skoleball 5. mai. Lokaler, mat, 
busser, DJ etc. er booket og bestilt. Alt er lagt til rette 

Leder 

 

Synne 
Torkildsen (8 A) 

 

 

 

 

Beate Amdahl-
Skorpen (9 D) 

 

 

 

 

Helle Madsø  

Orientering 
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Saksnr Aksjonspunkter Dato/ 
Ansv 

Status 

for et bra arrangement og det er nå ingen grunn til at 
dette ikke skal kunne gjennomføres. Mail med 
nærmere informasjon kommer.  

Inger Johanne (nestleder) har admin. rolle i banken 
og oversikt over innsamlede midler på trinnenes 
kontoer. Etter endt innsamling (salgsrunder) skal alle 
midler settes inn på trinnets konto. Det er opprettet 
en ansvarlig/kasserer for hver trinnkonto og det 
benyttes to-faktorkontroll og to personer må 
godkjenne overføringer (kasserer/nestleder) 

 

(10 C) 

 


