
REFERAT FAU-MØTE 11.10.2016 kl 18:00-19:30 

 

Tilstede:  

Vigdis Lad (rektor)  

1. Tore Svalastog, 9C  
2. Ågot Espeseth, 9B 
3. Trine Benjaminsen, 9D 
4. Morten Søderblom, 8B 
5. Bruce Diesen, 10D 
6. Gry Braathen, 8C 
7. Liv A. Leirvik, 8A 
8. Merethe Elvestad, 8A 
9. Ørjan Bagn, 9B 
10. Ingvild Gulbrandsen-Dahl, 10B 
11. Sigurd Jørgensen, 10C  
12. Joakim A. Ulltveit-Moe, 9A 

 

Agenda  

1.    Utpeking av referent  
2.    Registrering av møtedeltakere  
3.    Godkjenning av innkalling og referat 
4.    Informasjon fra skolen 
5.    Status komitéer/turer mm 
6.    Miljø 
7.    Natteravn 
8.    Eventuelt 

 

Referat  

1-3.  Merethe refererer, innkalling/referat godkjen t. Presentasjon av deltakerne  

Referentoppgaven rullerer fra møte til møte. Ingen merknader til referat. 

Enighet om at når rektor og FAU-leder har lest igjennom og godkjent referatet, så kan/skal det 
distribueres til klassene/hjemmesidene. 

 

4. Informasjon fra skolen 
Rektor deltok på første del av møtet og orienterte om følgende: 

- Valgfagene er i gang etter høstferien. Dette er såkalte «totimersfag». 
- Resultatet fra nasjonale prøver er mottatt. Skolen vil analysere og evaluere resultatene, 

og fremlegge de på neste FAU-møte. Skolen vil som en del av dette redegjøre for 
hvordan resultatene vurderes opp mot skolens strategiske målsetninger.  

- Skolen har besluttet at det skal satses på elevrådet, og rektor redegjorde for 
skoleringen av elevrådsrepresentantene og deres vararepresentanter. Det er 
gjennomført et seminar på tre timer i elevrådsarbeid på skolen. Bydelen inviterer til 
elevrådskonferanse for alle elevrådene på ungdomstrinn og i videregående skole i 
bydelen vår torsdag 13.10. Temaet er kjærestevold.  Skolen har som målsetning at den 



skal få elevrådsprisen neste år. Rektor opplever at representantene er motiverte til å 
hjelpe skolen med å skape et positivt læringsmiljø og anser elevrådet som et godt 
virkemiddel for å fremme et sunt psykososialt miljø. 

- Skolen har hatt besøk av Vanessa Jones. Jones har arbeidet med «snuoperasjoner» i 
engelsk skole. I løpet av et par dager besøke hun et par skoler i vårt område. Dette er 
en fortsettelse av et arbeid skoleledere i området vårt begynte sammen med Vanessa 
da de besøkte England i januar/februar 2016. Det ble gjennomført intervjuer med 
administrasjon, lærere og elever og rektor mottok tips/innspill på hvordan skolen kan 
bli enda bedre. Tilbakemeldingene var at Øraker skolen fremstod som en svært god 
skole. 

- Kunnskapsministeren kommer på besøk primo desember. 
- Mottaksklassene er nå operative, og skolen opplever dette som positivt. Det er p.t. 12 

elever som integreres i henhold til planen. Utfordringene er innenfor hva skolen 
forventet. 

- Det ble rett før høstferien rapportert om at det har vært uønskede hendelser på sosiale 
medier opprettet for 8. klassetrinn. Dette har vært språkbruk fra enkeltelever om 
enkeltelever. Skolen har grepet fatt i dette og undersøker videre. Rektor presiserte at 
skolen engasjerer seg i slike temaer da det påvirker læringsmiljøet for elevene. 
Samtidig er det også foreldrenes ansvar å rydde opp i slikt, og foreldrene oppfordres til 
å utøve fornuftig kontroll med hva barna foretar seg på sosiale medier, samt rapportere 
til skolen om enkeltelever utsettes for utfrysning, «hets» eller annet. 
 

5. Status komitéer/turer m.m. 
- Det ble gjennomgått aktiviteter for hvert trinn. Dette arbeidet presenteres av 

klassekontaktene direkte overfor klassene. Det kan imidlertid nevnes at 8. trinnet har 
leid Stoppestedet til Høstfest fredag 11. november. 
  
 

6. Miljø 
- Skolemiljøet oppleves i hovedsak som godt. Det er elever som «sliter med å finne sin  

plass» slik som normalt er for en ungdomsskole. Dette arbeides det med fra sosiallærer 
og kontaktlærer.  

- Skolen vil etablere et skolemiljøutvalg 
- Elevene har ytret ønske om at «prøvekalender» (kalender med oppsatte prøver) blir 

mer forutsigbar slik at ikke flere prøver kommer på samme dag. Dette blir det jobbet 
med. 

- Elevundersøkelsen blir presentert på neste FAU-møte 
 
 
7. Natteravn 
Anders Eggen redegjorde for arbeidet med «ravning».  
Eget skriv utarbeides og distribueres. Hovedpunkter: 

- Ønskelig at ravnene er nedom Majorstuen ved kapasitet. Siste bane tilbake er 
«populær» blant målgruppen.  

- Rapportskjema må fylles ut for at natteravnene skal få bedre erfaringsgrunnlag for 
ruter, oppmøtested, inngriper m.m. 

- Det er rapportert om at flere barn og unge opplever det som trygt at natteravnene er i 
nabolaget. 

- Oppmøte på Røa kirke som tidligere. 
- Enighet om at det er hver enkelt som er satt opp på vakt som har ansvar for å bytte 

internt; dette er ikke en oppgave for klassekontakter. 
- NBNB! Vær obs på at ungdommene ofte starter festingen tidlig (16-17) og har sin 

«formtopp» relativt tidlig på ettermiddagen/kvelden. 
 
 



8. Eventuelt  
- Ingen saker behandlet under eventuelt. 

 

Neste møte er tirsdag 8. november kl 18:00 ! 

 


