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FAU Øraker Ungdomsskole 

Møtereferat 
Sted:   Personalrommet på Øraker skole 
Dato:   08.11.2022 
Deltakere:   

8A Martin Nes 
  8B Kirsti Merethe Tranby 
  8C  Meldt frafall 

8 D Trond Juliussen 
8 E Marianne Frostad 

  9A Synne Torkildsen 
  9B Meldt frafall  
  9C Randi Bjørklund 
  9D Runar Eidsaae Thorsrud 
  9E Katrine B. Talgø 

  10A Berit Sotnakk 
   10B Andreas Ernestus 
   10C Kristine Kleivdal 
   10D Irene Thomassen (referent)  
   10E Cecilie Brænd Hekneby  

 

Øystein Skau - Assisterende rektor (erstatter for rektor i møtet) og leder av FAU Inger Johanne Schjerven 
Prizzi leder møtet 

Tidspunkt:  18:00 – 19.45  

Neste møte: innkalling til neste møte kommer 
 

 

Saksnr Sakstittel/-innhold 

2022 0811/01 

 

Valg av referent; Irene Thomassen 
Registrering av møtedeltagere og felles godkjenning av agenda og forrige møtereferat. 

2022 0811/02 Status ved assisterende rektor 

Ref. punkt 2 i forrige referat (sak 2022 1110/2) Dusjing i gymmen. Det har kommet innspill 
fra foresatte på vegne av elevene. Mye handler om hvordan garderoben er utformet og om 
det er muligheter for å tilpasse disse. Øraker har ingen innvirkning på hvordan 
Ørakerhallens garderober er utformet. Temaet tas opp i førstkommende elevråd. Skolen 
ønsker elevenes innspill på hvordan skolen kan tilrettelegge for at flere benytter dusjene 
etter gymmen. 

Sykefravær – status. Det er noe sykefravær blant lærere på skolen, og med høst og 
forkjølelsessesong blir det alltid litt høyere enn ellers i året. Hvis det blir langtidsfravær er 
det viktig at elevene informeres om dette. 



 

2 

 

Saksnr Sakstittel/-innhold 

Temaet om dysleksivennlig skole kom opp på siste FAU møte før sommeren. Øystein 
redegjør for at skolen har gode og etablerte rutiner for oppfølging av elever med dysleksi. 
Skolen har i år digitale lærebøker, som blant annet har en opplesingsfunksjon som alle 
elever kan benytte seg av. De eleven som har behov for ekstra oppfølging får det. Alle 
elever ved Øraker skole får opplæring i CD-ord.  

Skolen ser i større grad elever som strever med andre utfordringer. Skolen deltar i et 
tverrfaglig prosjekt der de ønsker å få bedre kompetanse innen 
nevroutviklingsforstyrrelser. Øystein påpeker at lærere er pedagoger og ikke behandlere, 
og mener de vil ha stort utbytte av deltagelse i dette prosjektet. Tidligere hadde skolen et 
tilbud med skolepsykolog, men dette er dessverre fjernet.  

Hvert år gjøres det en telling av elever (GSI - Grunnskolestatistikk). Denne tellingen danner 
grunnlag for skolens budsjett. Det gjøre en opptelling 1. oktober hvert år og det tas hensyn 
til elever som har diagnoser som krever økt bemanning. Skolen hadde 405 elever – 2 fulle 
mottaksklasse (15 i hver klasse) ved tellingen. Øraker har fått elever som kommer fra 
Ukraina via Språksenteret og noen er allerede er i normalt løp i mottaksklassene. 

Skolen har ellers behov for bemanning og har utlysninger ute etter flere lærere. Det er 
vanskelig å få nok kvalifiserte søkere. Dette er et generelt problem for skolene i hele 
landet. 

Noen av klassene har lærere som lager Ukebrev til foresatte der de forteller litt om hva 
som er gjort i uken som har gått. Dette er ikke noe skolen kommer til å gjennomføre på 
generell basis. Er det noe som skjer eller noe som arrangeres vil foresatte informeres 
løpende om dette.  

 

2022 0811/3 Natteravning  - Vi hører at foresatte er bekymret da det har vært en del ran av ungdom i 
nærområdet. Det jobbes med utfordringene og arrangeres møter med SaLTo for å få 
informasjon om situasjonen. SaLTO koordinator har tett dialog med natteravnskoordinator 
på Øraker. Les gjerne om SaLTos arbeid på Oslo Kommunes sider:  
https://www.oslo.kommune.no/forebygging-av-rus-og-kriminalitet/om-salto/#gref  

Hvis elever opplever ubehagelige situasjoner bør dette av foresatte meldes til 
Nattravnkoordinator via klassekontaktene. De har kontaktdetaljene til 
Natteravnskoordinator. Natteravnskoordinator tar dette med SaLTo og bydelen. 
Natteravnskoordinator for Øraker Skole er Cathrine Paus (barn i 8 C) 

Ellers melder vi om at det snart settes opp vakter for natteravning der foresatte sammen 
skal gå vakter om kvelden/i helgene. Vi ber alle om å ta sin del av ansvaret og møte opp til 
tildelt vakt. Natteravning er viktig for de unge som ferdes i nærmiljøet og dessuten en 
fantastisk mulighet til å bli bedre kjent med andre foresatte i klassen. 

 

2022 0811/4 Ref. punkt 2 i forrige referat (sak 2022 1110/2) om Gratisprinsipp i skolen/innsamling til 
trinnturer. FAU skal på neste møte diskutere tradisjonen vi har med innsamling til 
trinnturene på skolen. Hva er forsvarlig å gjennomføre av opplegg? Må man arrangere to 
trinnturer? Hvordan løse en evt. innsamling av penger til turer på en smart måte – uten at 
det oppleves som dyrt/krevende? Hvordan løser vi det når noen ikke deltar i innsamlingen? 
Vi ønsker etter hvert foresattes innspill på temaet. 

 

2022 0811/5 

 

Valg av FAU styre - Det ble på første møte etter sommerferien gjennomført valg av FAU 
styre for skoleåret 2022/2023 (står omtalt i møtereferat 2022 1110) 

Vi trenger fortsatt en foresatt fra 8. trinn: 

Bankansvarlig 8. trinn: Vi trenger en som kan ha ansvaret for bankkontoen som er 
opprettet i FAU for 8. trinn (for innsamlede midler til skoleturer). Holde oversikten over 

https://www.oslo.kommune.no/forebygging-av-rus-og-kriminalitet/om-salto/#gref
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Saksnr Sakstittel/-innhold 

innsamlede midler fra hver klasse på trinnet etter gjennomførte innsamlingsrunder, samt 
være nettansvarlig i DNB nettbank for trinnet. Noen som melder seg?! Ta kontakt med 
FAU-kontakt i din klasse. 

 

 

 

 

Saksnr Aksjonspunkter Dato/ 
Ansv 

Status 

2022 0811/06 Status komiteer/turer - dette handler om å 
gjennomføre aktiviteter for å samle inn - via dugnad -
midler til skoletur, samt å bidra med å arrangere 
arrangementer (Bli kjent fest, skoleball etc.) for 
elevene. FAU har gjennom tidligere år samlet/laget 
erfaringsdokumenter slik at det skal bli enkelt for nye 
FAU representanter å sette seg inn i hva som kreves 
av innsats og hva som må samles inn av penger for å 
gjennomføre skoleturer. Dette må formidles videre til 
foresatte på trinnet. Vi ser at mange klasser allerede 
er kommet godt i gang! 

8. trinn  

Salg av sokker og kransekaker 

Arrangerer Bli Kjent-fest på Stoppestedet i desember 

Foreldrefest 

------- 

Oppfordring – trinnet opplever at det er vanskelig å 
få tak i kontaktinformasjon til de andre foresatte i 
klassen. Gjør informasjon tilgjengelige for klasseliste 
slik: Last ned appen Skolemelding foresatte. Gå til 
Innstillinger (ikon nede høyre), Min bruker – 
Klasselister – slå på for å vise i klasseliste for ditt/dine 
barn. 

 

9. trinn  

Innsamling  - salg 

Sosial samling før jul i samlingssal m/ gløgg og lodd 
Mamma- og pappa kveld 

God spredning av ansvar for salg og aktiviteter 

Skoletur til Hudøy gjennomført 

 

10. trinn  

Skoletur til Sjoa gjennomført 

Komité for Vinterballet er fastsatt og er godt i gang 
med planlegging. Spørreundersøkelse er sendt ut 

Leder 

 

 

 

 

 

 

 

Orientering 
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Saksnr Aksjonspunkter Dato/ 
Ansv 

Status 

blant elevene og vi får beskjed om at elevene kan 
glede seg. 

Dato blir torsdag 19. januar. Budsjett settes opp og 
dekkes via inngangspenger. 

Viktig oppfordring! For å gjennomføre et bra 
Vinterball trengs det foresatte som kan hjelpe til. Det 
er snakk om rydding, servering, dør-/utevakter mm.  
Det trengs 5 foresatte pr klasse fra 9. trinn. Vi ber 
klassekontaktene på 9. trinn om å ta ansvar for å 
kalle inn frivillige/evt. tildele vakt hvis nødvendig.  

Erfaring fra tidligere er at alle foresatte som bidrar 
opplever dette som veldig gøy. Husk at deres 
ungdom skal på ball neste år og her får dere innblikk i 
hvordan et ball gjennomføres. 10. trinns elever 
gleder seg! 

 

 

SIGN:  

 

FAU Leder:  

 

FAU Nestleder: 


