
 

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:   21.09.2021 
Deltakere:   

8A Synne Torkilsen 
  8B Linn B. Andreassen 
  8C  Ingen til stede 

8 D Charles Filip 
  8 E Ingen til stede 
  9A Berit Sotnakk  
  9B Andreas Ernestus 
  9C Trine Angelskår (via teams) 
  9D Irene Thomassen (referent) 
  9E Karoline Holme (via Teams) 

  10A Inger J. S. Prizzie  
   10B Anders Christian Stray Ryssdal 
   10C Helle Madsø 
   10D Solveig Undheim Thomassen  
   10E Håvard Bjørge (via teams) 
    

 

Tidligere leder FAU Hilde Kristensen, Rektor Vigdis Lad og Kristi Hegna Eggen (Natteravnskoordinator)  

Tidspunkt:  18:00 – 19.45  

Neste møte: ikke avklart – innkalling kommer 
 

 

Saksnr Sakstittel/-innhold 

20210921/01 Valg av referent; Irene Thomassen.  
Registrering av møtedeltagere og gjennomgang av sist utsendte 
møtereferat/aksjonspunkter  
 

20210921/02 Status Rektor 

Til tross for testing på skolen er det vært mye smitte på skolen.  På 9. og 10. trinn har man 
nå har hatt hjemmeskole en uke for å forsøke å stoppe smitten. Elevene har fått med seg 
hjemme-tester og målet er å få elevene raskt tilbake slik at vanlig undervisning kan 
fortsette.  

 Det er en krevende situasjon for alle med syke/smittede elever hjemme og resten på 
skolen. Skolen vil fortette med testing av elevene frem til høstferien. Det har vært godt 
samarbeid mellom skole, lærere og foreldre og det er viktig at alle gjør det de kan for å 
hindre smitte. Er elevene syke/har symptomer må de holdes hjemme inntil en test viser at 
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Saksnr Sakstittel/-innhold 

det ikke er noen fare for coronavirusa. Øraker skole har hatt lite smitte tidligere i 
pandemien og man forstår nå hvor vanskelig dette må ha vært for de skolene som har hatt 
jevnt smittetrykk igjennom hele pandemien. 

Elevene er i gang med nasjonale prøver. Fotografering er foreløpig utsatt – ny dato 
kommer. 

Ny lærerplan: Skolen forholder seg til ny lærerplan og mange opplever at det er vanskelig å 
komme skikkelig i gang slik situasjonen er nå. Elevene har ikke bøker, men bruker digitale 
lære-/oppslagsverk.  

Litt informasjon rundt dette fra Rektor: Skolen har inneværende år kjøpt inn Skolestudio fra 
Gyldendal. Det er et digitalt læreverk som dekker alle fag på alle trinn. I tillegg har vi kjøpt 
inn et fysisk verk i mat og helse. Bakgrunnen for valg av digitale læreverk er flere. Alle 
fysiske lærebøker er ikke ferdig ennå, og vi ansatte på skolen har ikke fått arbeidet nok 
med den nye læreplanen (LK20). Dette er noe som tar tid og gjelder alle skoler. De to siste 
læreplanene (LK06 og LK20) er annerledes enn tidligere læreplaner. De er ikke så konkrete i 
målformuleringene sine, men åpner opp for at kunnskap og kompetanse kan tilegnes og 
måles bredere enn tidligere. Det er opp til hver enkelt skole/lærer/elev å definere veien til 
kompetanse innenfor læreplanen. Rundt år 2000 ble den statlige godkjenningsordningen 
for lærebøker i grunnskolen avskaffet. Dette var en konsekvens av at læreplanene endret 
seg og ingen lærebøker kunne dekke alt innenfor læreplanen.  

Våre fysiske lærebøker på Øraker er stort sett fra 2006 (LK06). De er gamle, slitte og delvis 
utdaterte/lite oppdaterte. Siden skolen i 2006 gikk til innkjøp av fysiske bøker, har 
tilgangen til pc-er for elevene våre bedret seg betraktelig. De siste tre-fire årene har vi hatt 
pc-er til alle våre elever. Det gir en mulighet for å bruke digitale læreverk og å hente inn 
informasjon fra flere kilder på en helt annen måte enn tidligere.  

Veien videre for oss på Øraker og andre skoler når det gjelder læremidler, blir nok en 
blanding av digitale og fysiske verk. At elevene har like bøker, slik vi kjenner det, blir nok 
unntaket. 

Jeg skjønner at foresatte kan synes at dette vanskeliggjør oppfølging av elevene hjemme. 
Ta kontakt med kontaktlærer om det er behov for ekstra tilrettelegging rundt lekser etc. 
Kontaktlærer bistår også med framgangsmåten for å komme seg inn på det digitale 
læreverket. Da dette er lisenser på individnivå, må foresatte evt. logge seg på elevens 
bruker. 

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! 

Innspill til FAU – varm skolemat: Innlegg ble lagt frem på møtet med ønske om varm mat 
på skolen for alle elevene. Gode argumenter og forskning ble lagt frem, men begrensede 
midler og det faktum at dette er en politisk beslutning gjør at vi ikke tar innspillet videre. 

 

Orientering fra Natteravnskoordinator  - Kirsti Hegna Eggen deltok på møtet og informerte 
om Natteravning. Viktig at  alle foreldrene leser informasjonen som sendes ut (sendt pr e-
post – si ifra om dere ikke har fått informasjon). Viktig å være til stede der elevene ferdes. 
Rutene og tidspunkt endres noe ettersom man ser hvordan ungdommen flytter på seg 
igjennom høsten og vinteren. De vanligste samlingsstedene i området er Sollerudstranda, 
Lysaker Brygge, CC Vest (baksiden av garasjeanlegg – under Norrøna/observert rus), 
McDonalds, Lysakerelven opp til Bærumsveien og på skolene. Også en del ungdom som 
drar til Frognerparken, Majorstuen og Bygdøy/Huk. Det er godt samarbeid med Politi, 
Bydelens utekontakter (SaLTo) og oppsøkende virksomhet fra Stoppestedet.  

https://oraker.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/helse-og-velferd/rett-til-trygt-og-godt-skolemiljo/
https://oraker.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/helse-og-velferd/rett-til-trygt-og-godt-skolemiljo/
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Alle klassene har fått tildelt uker etter en plan. Viktig at klassekontakter setter opp lister og 
fordeler vakter slik at alle bidrar. Det å gå Natteravn er en fin mulighet til å bli kjent med 
andre foreldre i klassen, samtidig som vi kan fange opp situasjoner der ungdom trenger de 
voksnes tilstedeværelse. 

 

20210921/3 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.  

Ny leder i FAU vil delta på førstkommende møte i Oslo KFU 28.09.21. Vi sender informasjon 
videre til foreldrene når referatet kommer. 

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

 

 

 

 

Saksnr Aksjonspunkter Dato/ 
Ansv 

Status 

20210921/4 

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

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 relevante og 
gode vedtekter i flere sammenhenger. For eksempel i 
diskusjonen med hva man gjør med innsamlede 
penger til skoleturer som utsettes/avlyses. 

Helle har påtatt seg jobben med å se igjennom og 
rydde i de oppsatte vedtektene og tar dette med inn i 
neste møte så vi kan se på dette sammen. 

 

Leder 

 

 

 

 

 

Under arbeid 

20210921/5 

(aksjonspunkt 
20201208/8 
fra forrige 
styre/år) 

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 og slik at FAU raskt kan starte opp 
etter sommeren hvert år.  

Vi har foretatt valg av ny leder og nestleder da 
tidligere leder i FAU Hilde Kristensen og nestleder 
Linn Andreassen takker av. Linn forsetter som FAU 
representant for 8 B. Hilde og Linn har gjort en flott 
jobb sammen som FAU leder og nestleder. De har 
hatt et svært godt samarbeid med skoleledelsen og 
øvrige foreldre. Takk for super innsats!  

Ny nestleder er Inger Johanne Prizzie og ny leder er 
Helle Madsø. Irene Thomassen fortsetter som 
referent. 

Valg av ny 
leder/nestleder 

 

https://www.oslokfu.no/
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20210421/6 Lage dokumentasjon i fast mal for gjennomføring av 

faste arrangementer - som Bli kjent fest på 
Stoppestedet og skoleball i 10. trinn.  

 

Linn Andreassen  
og Kristin 
Saastad 

Dokumentasjon 
er laget. 

20210421/7 Lage en mal for hvordan sette opp vakter til 
Natteravning.  

Se for øvrig skriv fra Natteravnskoordinator (Dele opp 
klassen i 4, og at laget pr kveld deles opp i to grupper. 
Minst 3. stk går sammen om gangen) 

 

Linn Andreassen   Dokumentasjon 
er laget 

20210421/8 Lage dokumentasjon i fast mal for gjennomføring av 
pengeinnsamling + lage en liste over anbefalte/gode 
leverandører av produkter 

Irene 
Thomassen  

 

Dokumentasjon 
er laget 

20210921/9 Årshjul /aktiviteter i FAU – FAU ønsker å kunne tilby 
mulighet for at elevene skal kunne delta på kajakkurs 
og båtførerprøven. Vi har diskuterte om midler som 
tilfaller FAU kan settes av til dette formålet.  

 

  

2021/10 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 – Viktig å komme raskt i gang med innsamling 
av midler til Hudøytur, samt planlegge Bli kjent fest 
for elevene på trinnet. Anbefaler å bruke mal som er 
laget/brev som kan sendes alle foreldre (se punkt 8. i 
dette referatet) 

9. trinn – skal gjennomføre fellesmøte 27.09.21 på 
skolen for klassekontakter/turkomiteer for å komme i 
gang med innsamling av penger til Sjoaturen + 
planlegge evt. sosiale arrangementer. 

10. trinn – har gjennomført Sjoatur. Før jul 
arrangeres skoleball i samarbeid med FAU og skolen. 
og det er viktig å få alt på plass i tide. Plan for 
tidligere skoleball (lokale, DJ, gjennomføring) 
deles/gjenbrukes. Lærere skal bistå i arrangementet 
for å hindre rus og uønsket adferd. 

 

---- 

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 

Leder 
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utstyr via BUA/utlåns bod. 
https://www.bua.io/utlansordninger/bua-ullern 

 

 

https://www.bua.io/utlansordninger/bua-ullern

