
 

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

 

FAU Øraker Ungdomsskole 

Møtereferat 

Sted: Øraker Ungdomsskole 

Dato: 14 januar 2020 

Deltakere:   Rektor Vigdis Lad 
   8A Inger Johanne Prizzi 
   8B Hanne Elsrud 
   8C Helle Madsø 
   8D Solveig U Thomassen 
   8E Fillip Halsey 
   9A Thomas Barre 
   9B Eivind Smith 
   9C Rana Ireifij 
   9D Monica Edbo 
   9E Linn H. Andreassen 
   10A Hilde S Kristensen 
   10B - 
   10C  Meri Bagher 
   10D Camilla Smith 

Tidspunkt:   18:00 – 19:30 

Neste møte: Tirsdag 11. februar 2020 kl 18:00 

 

Saksnr Sakstittel/-innhold 

20200114/ Info fra rektor 
• Resultat fra 1 termin klart fredag 17.1.2020. To lærere er syke. Resultatene fra disse 

lærerne vil være noe forsinket. 

• Skolen jobber med strategisk plan og neste skoleår. Ekstra behov for arbeid her i år 
pga ny lærerplan som vil gjelde fra 2020/2021 skoleåret. 

• Budsjett for 2020 ser bra ut � 

• Skolens kommentar til diskusjonen "Mobilfri skole":  

� Status i dag: Lokale ordensreglement sier at mobilen skal ligge lydløs i sekken. 
Dette går bra med 8 + 10. Noe mer urolig hos dagens 9. trinn 

� Om det skal etableres "mobilfri skole" må "hvordan dette skal settes opp og 
håndteres", diskuteres. Det må så opp i Driftsstyret for godkjennelse i og med 
dette er en reglementsendring. 

� Rektor opplever at det å etablere mobilfri skole vil være en utfordring. 

• Skolen er med på satsningsområdet: Elevaktig læring. Rektor kommer tilbake til 
hvordan dette vil være. 

• Med ny lærer plan fra skoleåret 2020/2021, er et element som skal implementeres 
dybdelæring. Øraker skal fokusere på fag i første runde. 

• Rektor informerer om bra stemning på skolen! 
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Saksnr Sakstittel/-innhold 

 BRREG og bankkontoer 
• FAU Øraker er nå endret/ oppdatert med riktig informasjon med Hilde som Leder, 

Linn som Nestleder og Fillip som Representant. 

• Det er opprettet bankkonto i DnB for FAU Øraker, og det lages 3 kontorer (1 konto 
pr trinn). Det ønskes en overordnet økonomiansvarlig som administrerer konto i DnB 
og tillegg en økonomiansvarlig fra foreldre pr trinn. 

• Konto som er opprettet inkluderer Vipps. Det ble diskutert om dette bør tas i bruk 
da dette har en kosntad på 1,75% pr transaksjon 
 

 Natteravn 
• SaLTo kontaktet skolen/ FAU vedr Natteravn da de ikke hadde noen ordentlig 

informasjon om Natteravningen i Ullern bydel. Natteravningen ved Øraker Skole 
samarbeider med skolene Hovseter, Steiner og Bjørnsletta og er organisert under 
Natteravn-paraplyen www.natteravnene.no hvor vi idag sogner til Bydelen Nordre 
Aker. Henviser til informasjonen som er sendt ut av vår egen Natteravnkoordinator 
Leif Roar Johansen.  
SaLTo er nå informert om vår Natteravning og informasjon er oversendt samt 
dialog er opprettet med FAU Øraker også for dette. 

• SALTO organiserer og inviterer til et møte for koordinering av Natteravn Oslo Vest. 

• Øraker stiller med 6 – 8 ressurser hver gang Øraker har vakter og dette fungerer 
svært bra � 

• Det kommer ny natteravnskoordinator for Øraker til våren. 
 

 Juleball 10. trinn 
• Tilbakemelding fra skolen og lærerne om Juleballet for 10. trinn 2019 var bare 

positivt. Etter ny informasjon og kommentarer i etterkant rundt mat og DJ er dette 
også fulgt opp igjen nærmere av skolen. 

� Kontaktlærerne har tatt en ekstra runde i sine klasser og ingen elever er 
meldt syke etter ballet. Noen elever var ikke i form i utgangspunktet (sår 
hals, forkjølet) og gikk av den grunn tidligere hjem. Maten meldes som 
god, men noen elever kunne tenkt seg noe annet å spise. Slik er det alltid. 
Det ble varmt i samlingssalen, noe som gjør at elever trekker ut innimellom. 
Angående DJ/ musikken, er det delte meninger, men ikke mer enn skolen 
er vant med. Alt i alt gir elevene uttrykk for at de har hatt det fint på 
ballet. Det var nærmere 100% deltakelse, som ikke er uvanlig for 10. klasse 
ballet men veldig hyggelig for skolen og elevene. 

• Juleball for 10. trinn ved Øraker Skole de neste årene kan ikke holdes i 
samlingssalen da det nå er 5 klasser og for mange elever til å kunne bruke skolen 
for dette. FAU har allerede startet diskusjonen på dette og vil jobbe med å skaffe 
forslag til nye lokaler for videre juleball for skolen. Diskusjonen tas opp videre i FAU 
fremover og det vil opprettes en komitee og dialog med skolen slik at vi i god tid 
har dette på plass.  

• Ballet pleier å være i nest siste skoleuke i desember. 

 

 Eventuelt 
• Skolens bruk av anmerkninger ble tatt opp. Representanter av FAU opplever at 

praksisen blant lærerne varierer. Flere opplever at elevene gis liten mulighet til 
kontradiksjon og at det er lite læring i dagens praksis. Rektor meddelte at hun vil ta 
dette opp med personalet og i elevrådet. Målet er å få en mer lik praksis. 

• Vedtektene til Øraker FAU skal gjennomgås frem til FAU møtet i mars 2020. 
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Saksnr Aksjon Dato/ 

Ansv 

Status 

20191008/1 Det ønskes å ha 2 foreldrene til å stille som 
representanter i Skolens miljøutvalg.  
Forslagt til tekst, informasjon og forespørsel er sendt fra 
Leder til FAU og videresendes alle foreldre 

Aksjon: Venter 2 frivillige foreldre! 
 

10.12.19/ 
Neste 
møte 
leder 

Åpen 

20191008/3 FAU ønsker å sende brev til Bymiljøetaten om at vi ønsker 
å beholde Jardar Sierra i bydelen. Jardar jobber med 
elevene ref rus og miljø og oppleves som meget dyktig 
og motiverende både fra elever, foresatte og lærere.  

Status: Thorbjørn har forfattet et godt krevet brev fra 
Øraker FAU som ble signert av FAU Leder og sendt pr 
post 13.12.2019. 

Tilbakemelding fra Rektor er at Jardar har fått utvidet 
kontrakt ut 2020 (stillingsprosent også utvidet fra 60% � 
80%) 
 

12.11.19 
asap/ 

 

Thorbjørn 
Leder 

Lukket 

20191112/01 Det skal lages en retningslinjer/ anmodning for innsamling 
av penger til skolens turer fra FAU . Prinsippet er at det 
skal samles inn penger ved hjelp av dugnad og 
aktiviteter. Det er naturlig at dette initieres av foreldre pr 
trinn. 

Det er laget et forslag til en anmodning fra FAU Øraker 
og det er dialog med skolen rundt anmodning/ 
retningslinjer. Forslag gjennomgås og jobbes med i neste 
FAU møte 

Status: Under arbeid. Skal på agendaen for neste 
(1.2.2020) møte 
 

11.2.2020 
leder 

Ny 
Neste 

FAU møte 

20191112/07 Det er ønskelig fra FAU å få informasjon fra Rektor om  
skolens strategiske arbeid og fokus  
Skal gjennomgås på møte 11.2.2020 
 

11.2.2020/ 
Rektor 
Vigdis Lad 

Neste 
FAU møte 

20191210/01 Invitere Marienlyst skole til å komme og orientere om 
hvordan de har organisert mobilfri skole, i hvilken grad de 
har lykkes med å håndheve dette, og hvilken effekt 
dette har fått.  

Status: Her Låser inn tlf selv. Kravet er "Mobilfri". Dette 
praktiseres dog ikke hardt, så det er mange som bryter 
regelen. Lukker aksjon 
 

20200114 
 

Lukket 

20191210/02 Organisere påmelding for Øraker skoles 9. + 10. 
klasseelever som ønsker å gå på båtførerskolen og ta 
båtførerbevis (respektive klasse avklarer påmelding for 
egne elever). Prosess: 

� Skaffe informasjon om kurset og distribuere til 
klassene via FAU representant (dato 1) 

� Ta imot påmeldinger og sette opp kurset (dato 2) 

Det vil bli tilbudt et kurs i mars: Da er det plass til inntil 30. 
Linn sender ut invitasjon som distribueres via 
klassekontaktene. I første rekke sendes dette til 10. trinn. 

Kost er: 990 kr pr deltager på kurset + 768 kr for eksamen. 
 

20200114 

20200211 

Linn 

 

 

Lukket 
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Saksnr Aksjon Dato/ 

Ansv 

Status 

20200114/01 Konkretiser mulighetsrommet for hva FAU og skolen kan 
gjøre for å håndtere (redusere) ungdommens høye bruk 
av digitale enheter. Hensikten med å se på dette for 
hele ungdomstrinnet, er for å prøve å komme frem til 
forslag til en felles tilnærming 
 
Videre diskusjon og dialog rundt «Mobil bevisst skole»  
Hva kan Øraker FAU gjøre? 
- Etter diskusjoner ønsker FAU å ikke bruke "Mobilfri skole" 
men "Mobil bevisst skole". 
- For? Imot? 
- Hva vil vi oppnå? Og hvordan bør det være? 
- Bevisstgjøring - aktiviteter, seminar, workshop eller 
kampanje i regi av Øraker FAU? 
- Forslag/ eventuelt anbefalte føringer fra Øraker FAU? 
(Røde Kors/ Bruk hue, Nettvett - nettavhengighet) 
 

20200211/ 
Fillip 

Leder 

Ny 
Neste 

FAU møte 

20200114/02 Det fremkom flere kommentarer på bruk av 
anmerkninger på FAU møtet 14.1.2020. Dette gikk på 
forskjellspraksis blant lærerne, at eleven ikke gis mulighet 
til kontradiksjon, at det er lite læring for eleven i dagens 
praksis og at når en for en elev ser at dette ikke fungerer, 
bør situasjonen håndteres annerledes.  
Det må settes rammer men også kunne kommuniseres/ 
dokumenteres slik at det er et formål for anmerkningen 
og det vises respekt begge veier. Dette ønsker FAU å 
belyse. 
 
Rektor meddelte at hun vil ta dette opp med personalet 
og i elevrådet. Målet er å få en mer lik praksis. 
 

20200211/ 
Rektor 

Ny 

20200114/03 Leder distribuerer vedtektene som tidligere er laget for 
Øraker FAU for en gjennomgang og eventuelt endringer. 
Gjennomgås i FAU møte i mars 2020 
 

202002/10 
Leder 

Ny 
FAU møte 

Mars  

 


