
 

 

 

 
Møtereferat 
 

Møtetema: FAU-møte Øraker skole 

Til:  

Kopi:  

Dato dok: 10.01.2017 

Dato møte: 10.01.2017 

Referent: Trine  Benjaminsen 

Tilstede: Tore Svalastog 9C, Ågot Bell Espeseth 9B, Liv Asheim Leirvik 8A, Trine Benjaminsen 9D, Bruce Diesen 10D, 
Gry Braathen 8C, Morten Søderblom 8B, Hanne Myhre 10A, Elisabeth Davidsen 10C , Merethe Elvestad 8A 
og Vigdis Lad, rektor 

Forfall:  

 
Saksliste (følgende saker ble drøftet/orientert om): 

Saksnr.: Sakstittel/-innhold 

1-17 Valg av referent: Trine Benjaminsen 9D 

 

2-17 Registrering av møtedeltagere 
 

3-17 Referat fra møtet 13.12.16: Godkjent 

Innkalling godkjent 

4-17 Informasjon fra rektor: 

 

- Termin oppgjør: Er godt i gang. Karakterer settes i løpet av uken 

 

- Driftsstyre: Joachim A. Ulltveit-Moe har allerede meldt seg til driftsstyre. Rektor 

har i mail 04.01.16 etterspurt en kandidat til. 2 stk har meldt seg og legges opp til 

at de seg i mellom bestemmer hvem skal bli medlem. Ellers er alle andre 
representanter på plass. Første møte i driftsstyret er 18. januar. Skal behandle 

både budsjett og strategisk plan 
 

- Skoleball: Vellykket arrangement på alle mulig måter. Masse positive 

tilbakemeldinger. Flotte taler, hyggelige og høflige ungdommer. Ingen kjente 
episoder med berusede deltagere. Diverse tilløp til arrangementer som egne 

nachspiel ble stort sett unngått. Og de fleste elevene møtte til ordinær skole dagen 
derpå. Det er en mulighet for at ved å starte forberedelsene relativt sent dempet 

det opp for en del støy man har opplevd ved tidligere skoleball. Det ble på forhånd 
sendt ut skriv fra skolen til de foresatte, samt skriv fra FAU i tillegg til sms selve 
dagen. God støtte fra foresatte slik at retningslinjer ble fulgt. Rektor har også vært 

rundt i de ulike klassene og snakket om hvilke retningslinjer som skulle følges. 

Skoleballet skal evalueres.  
 

 
 

 

 

 



 

 

5 Status komiteer/turer: 

8 trinn: Tur til Hudøy: Høstfest gav et overskudd på ca 14 000 som igjen gir ca 140 per 

elev. Hudøy-turen koster 600 kr per elev. Overskuddet fra høstfesten skal fordeles etter 
antall elever per klasse. 
Klasse- og FAU kontakter samles for å lage «slagplan» for videre aktiviteter som for 
eksempel foreldrekafe. Muligheter for å låne skolens samlingssal. 

 
9 trinn: Sjoa-tur august 2017 

Arrangør av Sjoa-turen er Go-rafting. Det er 2 ulike turalternativer hvorav den ene e i 
tillegg til rafting, er tur over Besseggen. Andre alternativer er tur til Galdhøpiggen med 

fører. Det vil være 2 ulike pristilbud som kommer i løpet av kort tid. De ulike 
alternativene må vurderes i samarbeid med lærere og foresatte før det tas en avgjørelse. 
Line Lervik Olsen er ansvarlig for Sjoa turen og holder tak i prosessen 
 

Per elev vil turen koste ca 3100 kroner og det må samles inn 77 500 kroner per klasse. 
Foreløpig innsamlingsresultat for de ulike klassene. 
9A: 35 000 
9B: 10 000 

9C:16 000 

9D: 10 000 
Det har vært vanskelig å få til noe på tvers av 9 trinnet. 

Det har blitt foreslått arbeidskort for elevene, hvor det gis forslag til pris og typer arbeid 

som kan utføres hjemme eller hos andre. Det er ønskelig at det er noe samarbeid slik at 

det ikke blir for stor prisforskjell på samme type arbeid. 

 

Kino. Det er kommet en forespørsel om midler til å ta med 9 trinn på kino for å se 
«Kongens nei». FAU har ikke egne midler og henstiller til at det tas fra de ulike 

klassekontoene. FAU stiller seg positive til et slikt tiltak og ønsker at det stilles midler til 

rådighet. 

FAU-leder snakker med rektor om FAU tidligere har hatt noe midler til disposisjon til 

slike forespørsler. Mulig at det bør etableres? 

 

7 Evt: Drop-box: Det formidles ønske fra representanter i FAU. Man ønsker punktliste over 
de ulike aktivitetene på de ulike klassetrinnene samt diverse erfaringsdokumenter.  
 

 
Neste møte er tirsdag 14. februar kl 18:00 ! 

 


