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FAU Øraker Ungdomsskole 

Møtereferat 

Sted:   Personalrommet på Øraker skole 

Dato:   11.10.2022 

Deltakere:   

8A Ingeborg Berg Vestøl 

  8B Vara for Kirsti Merethe Tranby 

  8C  Camilla Rasmussen 

8 D Kirsti Hagen Risberg 

8 E Erik Svenkerud 

  9A Synne Torkildsen 

  9B Linn Andreassen 

  9C Randi Bjørklund 

  9D Runar Eidsaae Thorsrud 

  9E Hege Løkke-Johannessen 

  10A Berit Sotnakk 

   10B Andreas Ernestus 

   10C Kristine Kleivdal 

   10D Irene Thomassen (referent)  

   10E Kristin Svanqvist og Cecilie Brænd Hekneby  

 

Rektor: Øystein Skau - Assisterende rektor (erstatter for rektor i møtet) 

Tidspunkt:  18:00 – 19.45  

Neste møte: innkalling til neste møte kommer 

 

 

Saksnr Sakstittel/-innhold 

2022 1110/01 

 

 

Valg av referent; Irene Thomassen 

Registrering av møtedeltagere og gjennomgang før møtet av Inger Johanne Schjerven Prizzi 

der hun forteller om FAU sitt arbeid. Alle presenterte seg og sa hvilken klasse de 

representerer. 

2022 1110/02 Status ved assisterende rektor 

Øystein forteller om en fin oppstart av det nye skoleåret. Skolens ansatte rapporterer om 

høflige elever og et fint kull med nye elever i 8. trinn. Pølsetorsdag og spill-fredager skal 

være faste sosiale innspill i skoleukene fremover og dette er med på å forsterke det sosiale 

båndet mellom elevene på alle trinn. Det vil også bli arrangert skoleturneringer. 

10. trinnet har gjennomført vellykket skoletur til Sjoa. Øystein melder om flott opplegg fra 

Sjoas side og veldig hyggelige elever å dra på tur med.  
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Saksnr Sakstittel/-innhold 

Saker som er meldt til FAU før møtet 

Ball for 10. trinn – her er komiteen for ball (bestående av foresatte fra 10. trinn) godt i 

gang med planleggingen og melder at elevene kan glede seg! Det skal avtales tidspunkt 

med skoleledelsen. Informasjon kommer. 

Dusjing i gymmen – det viser seg at mange elever ikke ønsker å dusje etter endt gymtime 

på skolen. Dette er en økende trend, også for elevene på 8. trinn. Mulig årsak ble diskutert, 

og er dette blitt et problem bør man ta dette opp med elevene. Det er et ønske at dette tas 

opp i elevrådet for å høre deres mening.  

Karakterer – for strenge? Det ble diskuterte hvorvidt Øraker er strengere med karakterer 

enn andre ungdomsskoler. Øystein forklarte hvordan karakterer settes og hvordan dette 

gjøres for at det skal bli mest mulig likt for alle skoler. Dette ble sagt: 

Osloskolen har gjennom mange år gjennomført vurderingssamlinger der lærere ser på 

oppgaver fra elevene og sammenlikner karakterene. Her er Øraker i høyeste grad med. 

Resultatet har vært at skolene er blitt likere når det gjelder vurderinger.  

Vi på Øraker skole har lærerspesialister i alle de tre fagene, norsk, matematikk og 

engelsk. Disse lærerne er med å lede arbeidet rundt oppgaver, gjennomføring av 

intensjonene i ny læreplan og vurderingsarbeidet. Noen av dem deltar også i arbeidet 

med å lage sentralgitte prøver med påfølgende vurderingssamlinger.  

Utover dette deltar skolen nå på tredje året i et nettverk som omhandler vurdering.  

Eksamenskarakterene til elevene samsvarer godt med standpunktkarakterene på skolen 

vår. 

Øvrige saker 

På Øraker er det tradisjon å sende elevene på to skoleturer. En i 9. klasse og en i 10. klasse. 

Dette er kostbart og krever at elever og foresatte samler inn penger - via dugnad/salg av 

produkter/arbeidskort etc. Ca. kr 5.000,- pr elev totalt.  

Det er et Gratisprinsipp i skolen som sier at man ikke kan kreve betaling fra elever eller 

foresatte for materiell eller aktiviteter (faglige eller sosiale) som skjer i skoletiden/i skolens 

regi. Det er derfor opp til FAU/skolens foresatte å bestemme om de ønsker å videreføre 

skolens tradisjon med skoleturer for elevene.  Dette ble diskutert på møtet og det er greit å 

vite at dette er et valg foresatte samlet kan ta på vegne av elevene.  

 

2022 1110/3 Valg av FAU styre 

Det ble gjennomført valg av FAU styre for skoleåret 2022/2023. Erfaringsmessig er det en 

stor fordel å velge inn foresatte fra 8. eller 9. trinn da det skaper kontinuitet ved at styret 

sitter over en lengre periode.  

Leder: Inger Johanne Schjerven Prizzi (sitter ikke som representant for noen klasse i dag, 

men har barn på 9. trinn) 

Nestleder: Linn Andreassen 9 B (ny nestleder meldt seg for året 2023/2024 er Camilla 

Rasmussen 8C) 

Referent: Irene Thomassen 10 D 

Bankansvarlig 8. trinn: Vi trenger en som kan ha ansvaret for bankkontoen som er 

opprettet for 8. trinn (for innsamlede midler til skoleturer). 

 

Natteravnskoordonator: Vi kan med glede opplyse at en foresatt har meldt seg til å være  

Natteravnskoordinator for Øraker Skole. Det er Cathrine Paus (barn i 8 C) som har påtatt 

seg vervet. Tusen takk for at du har meldt deg, Cathrine.  
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Saksnr Sakstittel/-innhold 

For bydelen er engasjerte foresatte som ravner i nabolaget på kveldstid/i helgene et viktig 

bidrag til at våre barn føler seg trygge når de er ute på kveldstid.  Vi hjelper til med å sette 

ny koordinator inn i oppgavene som skal gjøres. 

 

 

 

 

Saksnr Aksjonspunkter Dato/ 

Ansv 

Status 

2022 1110/04 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 

faste arrangementer (Bli kjent fest, skoleball etc.) 

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. 

8. trinn – Bli-kjent fest/Høstfest på Stoppestedet. Er 

ment for at elevene på 8. trinn skal bli bedre kjent/ 

evt. overskudd går til skoleturene. Arrangeres av 

foresatte på 8. trinn. Erfaringsdokument finnes.  

9. trinn Skoletur til Hudøy - arrangeres på høsten i 9. 

klasse Det blir oppgitt et kontaktpunkt for skolen. 

Noen oppgaver skal utføres av foresatte. 

Erfaringsdokument finnes 

10. trinn – skoletur til Sjoa er gjennomført. Det skal 

arrangeres Ball og komiteen er satt og planlegging i 

gang. Dato avtales med skolen v/ Øystein Skau. 

 

Leder 

 

 

 

 

 

 

 

Orientering 

 

 

 

 

 

SIGN:  

 

FAU Leder:  

 

FAU Nestleder: 


