
 

 

 

 
Møtereferat 
 

Møtetema: FAU-møte Øraker skole 

 

 

Dato dok: 10.04.2018 

Dato møte: 10.04.2018 

Referent: Trine  Benjaminsen 

Tilstede: Terje Lund 8B, Helge Hafstad 8D, Siri T Heed 9C, Hilde Kristensen 8A, Benedicte Paulsen 9DHeddy 
Ludvigsen 9A, Kamran Bagheri 9B, Ågot Bell Espeseth 10B, Sigrid M Kraggerud 10C, Trine Benjaminsen 10D 
Joachim Ulltveit-Moe 10A og Aina Govil Lie: Elevrådsleder 

  

 
Saksliste (følgende saker ble drøftet/orientert om): 

Saksnr.: Sakstittel/-innhold 

1 Valg av referent: Trine Benjaminsen 10D 
2 Registrering av møtedeltagere 
3 Godkjenning av innkalling og referat 

Referat godkjennes etter mindre rettelser.  
4 Informasjon fra rektor: 

- informasjon fra elevrådsleder Aina Govil Lie. Debatt i samlingssalen hver 
fredag med ulike temaer som for eksempel abort, kjøtt kontra vegan mat. 10 trinn 
er spesielt engasjert. Aina har etter søknad om midler fra Ullern Ungdomsrådet 
fått tildelt midler som blant annet brukes til premier i debattene. Veldig bra tiltak. 
 

- Skoleåret 2018/2019: Planleggingen er i gang. Rektor beregner 5 fulle klasse på 
8 trinn med lokale elever Mange ungdomsskoler er fulle eller er i 
ombygningsprosesser som kan medføre at det blir behov for 6 klasser på 8 trinn. 
Det vil da evt være elever fra skoler i tilstøtende bydeler. 
 

- Lærernormen: I henhold til tallene fra GSI (Grunnskolens informasjonssystem) 
mangler Øraker skole 4 lærer for å fylle normen. Det er forskuttert midler til 3 
stillinger som er ferdig utlyst. Det er kommer 111 søkere. Årsaken er at utlysning 
favnet vidt da de konkrete behovene ikke er fastsatt. Det må sees i sammenheng 
med timeplan, antall elever og i hvilke fag behovet er størst. Praktisk og estetiske 
fag vil sannsynligvis bli styrket. 
 

- Det er også utlyst rådgiverstillinger pga permisjon og at en rådgiver går av med 
pensjon. 

 
- Strategisk plan: Øraker skole deltar i en satsning med ILS i norsk og matematikk. 

Skolen har fått innvilget midler til støttestrukturer. Medfører at undervisning skal 
filmes, for å kunne vurdere undervisning som fag. 
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5 - Hendelse før påske: Det ble sendt mail til alle foreldre ved Øraker skole. De 
foreldre som ønsket mer informasjon kunne ta kontakt med skolen. 
 
 Rektor informerte om hvordan skolen håndterer slike hendelser. Hvilke 
virkemidler de evt. kan benytte. 
Det er kommet tilbakemeldinger fra både elever og foreldre at både denne 
aktuelle saken og andre hendelser blir håndtert på en god måte.  
Øraker skole har ikke mange alvorlige hendelser  
 
Det er viktig med forebyggende arbeid som både skole og hjem skal delta i. Sara 
Adolfphson som er SalTo-koordinator i bydel Ullern er invitert på personalmøte 
ved skolen. Hun skal også komme til FAU-møte i mai og elevrådet.  
Sara kan bidra til gode løsninger og innspill på hvordan håndtere for eksempel 
rus, nettvett og holdninger både på skolen og i samspill med ungdommer og 
foreldre/ skole-hjem 
SaLTo er samarbeidsmodellen til Oslo kommune og Oslo politidistrikt for å 
forebygge kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge 
FAU ønsker å være gode bidragsytere ved å for eksempel arrangere foreldremøter 
med ulike temaer og mobilisere foreldrenes involvering. 

6  Oslo KFU informasjon: 
Samarbeidsmøte med byråd for oppvekst og kunnskap da man er bekymret for 
finansieringsmodellen Oslo skolen. Alle elever skal få et enhetlig og godt tilbud. 
Ny standard for skole-hjem samarbeidet er sendt til høring. 
Hvilken effekt vil kommende personvern-lovgivning ha? Er det lov å etablere klasselister 
med adresse og tlf nummer til foreldre? 
Nasjonale prøver: Informasjon om bakgrunn og nasjonale prøver som verktøy 

7 Status komiteer / turer  
 8 Trinn: Behov for foreldreinnbetaling. Mangler 340 kroner per elev til Hudøy turen. 
Blir sannsynligvis innbetaling i 2 omganger 
9 trinn: Har kontroll 
Viktig at informasjon oppdateres i Drop-box  

8 Natteravn: 
Viktig med foreldredeltagelse. Basert på tidligere års erfaringer øker utfordringene med 
alkohol og rus når det blir varmere og ungdommene kan feste ute 

 
 
Neste FAU møte er 8 mai kl 18:00! 
Da blir SalTo – koordinator invitert. Ønskelig at FAU- representant og klassekontakt fra alle 
klasser møter 
 
 
 


