
 

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

 

  

FAU Øraker Ungdomsskole 

Møtereferat 

Sted: Personalrommet på Øraker skole 

Dato:   10.06.2021 

Deltakere:   

   8A Berit Sotnakk  

   8B Andreas Ernestus 

   8C Trine Angelskår  

   8D Irene Thomassen  

  8E Karoline Holme 

  9A Inger J. S. Prizzie  

   9B Susana Ørum Furtado  

   9C Helle A. Madsø 

   9D Solveig Undheim Thomassen  

   9E Håvard Bjørge (via Teams) 

   10A Tone Tønseth 

   10B Andreas Ernestus 

   10C  Vibeke Hegg 

10D Tone Christiansen 

  10E Linn Andreassen Bonaventure 

 

 

Leder FAU Hilde Kristensen og ass. Rektor Øystein Skau 

Tidspunkt:  18:00 – 19.45  

Neste møte:  

 

 

Saksnr Sakstittel/-innhold 

20201208/01 Valg av referent; Irene Thomassen.  

Registrering av møtedeltagere og gjennomgang av sist utsendte 

møtereferat/aksjonspunkter  

 

20201208/02 Status Rektor 

Da er et hektisk skoleår snart ferdig og det er nå fokus på avslutning av skoleåret og at 

elevene skal få fine dager sammen med klassene sine. 

Det har vært en stor omstilling for skolen under pandemien og det har vært mye ekstra 

planlegging i året som har gått. Mange lærere er slitne og ser nå frem til roligere uker. 

FAU er veldig imponert over administrasjon og at man har stått så godt i situasjonen, som 

vi forstår har vært svært krevende. Når elevene forlater skolen for sommeren gjenstår 

videre planlegging for neste skoleår. 



 

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

Saksnr Sakstittel/-innhold 

 

Det har ikke vært mye smitte på skolen den siste perioden, men fordi det har vært utbrudd 

blant russen og søsken har gått på skolen har det vært noen tilfeller av ventekarantene. 

I møter mellom skolen og SaLTo samarbeidet (https://www.oslo.kommune.no/helse-og-

omsorg/rusomsorg/sentrumsarbeid/uteseksjonen/#gref ) med utekontaktene v/Faiza og 

Joachim og Natteravnene /v Kirsti Hegna Eggen får foreldrene på Øraker masse skryt fordi 

man er så flinke til å stille opp på natteravning. Mange stiller opp, er aktive og vi klarer å 

dekke store/aktuelle områder. Arbeidet er viktig og er dessuten en fin mulighet til å 

møte/bli kjent med de andre foreldre i klassen.  

Vi ble informert om samarbeid mellom Øraker og Oslo Kajakklubb (OKK - Bestumkilen) Kurs 

med våtkort for havkajakk / kameratredning. Klubben var veldig fornøyd med elevene og 

alle har kommet igjennom kurset. Samarbeidet er foreløpig testet ut med lærer Anita og en 

gruppe elever. Alternativ læringsarena for elevene i regi av skolen. 

Avslutning – vitnemålsutdeling skjer 16. og 17. juni for 10. trinn - avholdes klassevis i 

samlingssalen med 2 foreldre pr elev til stede. 

 

 

 

Saksnr Aksjonspunkter Dato/ 

Ansv 

Status 

20201208/7 

(aksjonspunkt 

fra forrige 

styre nr 

20200114/03) 

Vedtektene skal endres/ oppdateres. 

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 gode vedtekter i 

flere sammenhenger. For eksempel i diskusjonen med 

hva man gjør med innsamlede penger til skoleturer som 

utsettes/avlyses, prinsipper rundt innsamling mm. 

Helle med arbeidsgruppe har satt opp vedtekter som er 

aktuelle for FAU. Helle sender dette ut til 

gjennomlesning til FAU (kommentarer/meninger skal 

sendes Helle direkte) og vi tar dette opp samlet på 

første møte til høsten. Der vedtar vi hvilke vedtekter 

som skal gjelde. 2/3 dels flertall må til for å godkjenne. 

De nye FAU kontaktene for 8. trinn får også kopi av 

foreslåtte vedtekter.  

 

Leder 

 

 

 

Arbeidsgruppe: 

Helle, Hilde og 

Linn 

 

 

20201208/8 

(aksjonspunkt 

20200310/12 

fra forrige 

styre) 

Så langt det lar seg gjøre er man enige om at FAU 

representanter er vervet for 2 år av gangen. Dette for å 

sikre kontinuitet. Lederverv for neste skoleår 

2021/2022: Ny leder for FAU ble ikke valgt, og vi 

undersøker om det er noen av de nye 8. 

trinnskontaktene som kunne tenke seg ledervervet. Linn 

fortsetter som nestleder og Irene fortsetter som 

referent.  

 

Leder  Nytt FAU 
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c/o Øraker Skole, Lilleakerveien 60 A, 0284 OSLO 

Saksnr Aksjonspunkter Dato/ 

Ansv 

Status 

20210421/9 Lage dokumentasjon i fast mal for gjennomføring av 

faste arrangementer - som Bli kjent fest på 

Stoppestedet, Hudøyturen i 8 klasse (bestille buss), 

Sjoatur og skoleball i 10. klasse.  

Vi har besluttet av vi ønsker å opprette en Teams konto 

for Øraker FAU. Da kan vi enkelt delegere tilgang og 

laste opp alle erfaringsdokumenter. Agenda og referat 

skal også lagres her og alle i FAU har bedre oversikt over 

felles informasjon. Alle dokumentene skal sendes Hilde, 

som legger denne inn i Teams. 

 

Linn Andreassen 

Bonaventure og 

Kristin Saastad 

Under 

arbeid 

20210421/10 Lage en mal for hvordan sette opp vakter til 

Natteravning. (hvem henter nøkkel/vester, hvor møte 

opp, hvem leverer nøkkel/vester, hvor skal man ravne, 

erfaringer etc.) Se også skriv fra Natteravnskoordinator 

Kristi Hegna Eggen. 

Linn Andreassen 

Bonaventure 

Under 

arbeid 

20210421/11 Lage dokumentasjon i fast mal for gjennomføring av 

pengeinnsamling + lage en liste over anbefalte/gode 

leverandører av produkter som er brukt så langt 

 

Irene 

Thomassen  

+ starter på en 

leverandørliste 

Ferdig/ 

liste lev. er 

påbegynt 

20210421/12 Bruk av ubrukte innsamlede penger – hva gjør vi med 

innsamlede penger som ikke blir brukt når man kommer 

til 10. trinn?  

I dag har 10. trinn kr. 80.000, - liggende som depositum 

hos Sjoa for neste års 10. trinn. Skal betales tilbake til 

skolen av neste års 10. trinn, dersom de får dra på tur. 

FAU støtter sterkt 10. trinn komitéens ønske om at 

pengene som er samlet inn felles for hele trinnet skal 

komme elevene til gode. Det er vedtatt at det ikke er 

aktuelt å foreta noen form for tilbakebetaling. 

Informasjonsskriv om dette er sendt til foreldrene på 

10. trinn. 

*Vi lar punktet stå til vi har vedtektene på plass, da vi 

ønsker at temaet skal omhandles der. 

(Se aksjonspunkt 

20211208/7 om 

vedtekter) 

 

20210421/13 Vakter til fest 10. trinn – tirsdag 15. juni ca. kl. 19 – 

23.00 – Beskrevet i forrige referat - behovet utgår da 

fest er omgjort til klassevis lunsj på skolen 15./16. juni. 

 

 Utgår 

20210525/15 Innkommen sak – Dårlig struktur på elevenes digitale 

plattform. Det etterlyses fast struktur for Its (Itslearning 

slik at elevene vet hvor de finner informasjon, lekser og 

kriterier for fag/prøver. Det oppleves at hver lærer 

bruker Its forskjellig og dette er for mange elever 

forvirrende/de mister oversikt og forutsigbarheten i hva 

som forventes. 

Pga. ny lærerplan og pensum, er det opp til lærerne å 

bestemme hvor pensum hentes fra, det er få lærebøker 

og info/ stoff fra ulike kilder gis ut på ark som brukes 

Rektor  



 

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

Saksnr Aksjonspunkter Dato/ 

Ansv 

Status 

som pensum. Elevene lager notater som også er med 

som pensum. Hvilke notater som blir laget av de 

forskjellige elevene, vil nok være veldig varierende, og 

hva skjer med notater når man er fraværende? Når 

eleven skal lese til prøve er det veldig varierende i de 

forskjellige fagene hvor lett det er å finne fram i mapper 

og dokumenter til det en må ha fått med seg innen det 

pensumet/ stoffet som en skal ha prøve i. Som foreldre 

så ser vi jo kun det som ligger på ITS, og noen sjekker via 

innloggingen til ungdommene sine. 

Nå er det jo i hovedsak eleven som skal ha oversikt, 

men som foreldre så ser man jo at dette er veldig 

rotete. Det er stor forskjell på hvor strukturerte elevene 

er og hvem som er flink til å holde ordren og lage egne 

gode notater. Her er det nok mange elever som faller 

gjennom. Gutter skårer nok feks. ikke nødvendigvis 

høyest på orden og struktur (selvfølgelig med unntak). 

Med så store endringer siste året med hjemmeskole/ 

digitalskole etc. og vanskelig med kontinuitet og rutiner 

blir det dårlig med struktur og studieteknikk. FAU 

ønsker å belyse dette for skolen og lærerne, og stille 

spørsmål om lærerne kan enes om en mer felles 

strategi, bedre mappestruktur og oversikter/ kriterier 

på elevenes digitale plattform for skolen? Skolen ved 

rektor har forståelse for utfordringen som har kommet. 

Skolen tar tak i dette ved oppstart høsten 2021.  

*Punktet kommer fra møtet 25.05.21 og blir stående 

også i dette referatet. 

 

20210610/16 Forslag til punkter som kan legges inn i årshjulet til FAU: 

Trygg om bord – tilbud om båtførerprøve 

Kajakk – kurs /valgfag 

Velger FAU representanter på foreldremøte på 

sommeren – da har vi alle representanter klare når året 

starter og kan holde første FAU møte tidlig i september.  

Kasserer/økonomi – få informasjon/overordnet 

regnskap fra kasserer pr trinn slik at vi holder orden på 

hva som til enhver tid står på trinnenes konto. 

Oppfordre trinnene til å sette ned turgrupper for 

samarbeid med skolekontakt for Hudøy- og Sjoatur. 

Dette for å sikre at oppgaver blir utført (bestille buss 

mm.) og at betaling blir gjort ihht. inngått kontrakt mm. 

 

Leder FAU  

2021/17 

(fast punkt) 

Status komitéer/turer  

8. trinn – har nettopp avsluttet 2. runde med 

innsamling. Denne gangen er det sokker fra Bambusa og 

aktivitetskort som gjelder. Alle klasser på trinnet har 

samme opplegg og felles innkjøp (organisering av klasse 

8 E i denne runden) 

Leder 
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Saksnr Aksjonspunkter Dato/ 

Ansv 

Status 

9. trinn – Siste innsamling av penger til tur forgår via 

arbeidskort (elevene jobber hjemme/hos 

naboer/venner mot betaling), og da er siste rest av 

beløpet samlet inn for alle elever slik at de kan dra på 

tur til høsten. 

10. trinn – Det avholdes lunsj (catering/langbord) 

klassevis på skolen 15. og 16. juni.  

Torsdag 17. juni drar hele trinnet på Tusenfryd. Buss fra 

skolen frem og tilbake. Selv om det ikke ble Sjoatur 

håper vi avgangselevene får en flott dag sammen. 

----  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


