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Møtereferat 
 

Møtetema: FAU-møte Øraker skole 

Dato dok: 12.06.2018 

Dato møte: 12.06.2018 

Referent: Helge A. Hafstad 

Tilstede: Hilde Kristensen 8A, Camilla Garmann 8B, Ellen Ledsten 8C, Helge Hafstad 8D,  
Kamran Bagheri 9B, Siri Heed 9C, Ågot Bell Espeseth 10B 
 

 
Saksliste (følgende saker ble drøftet/orientert om): 

Saksnr.: Sakstittel/-innhold 

1 Valg av referent: Helge Hafstad 8D 

2 Registrering av møtedeltagere (se tilstede) 

3 Godkjenning av innkalling og referat 

- Godkjent.  
 

4 Informasjon fra rektor: 
- Eksamenstid. 10 klasse får vite skriftlig eksamen 9.mai. 

 
- Skoleåret 2018/2019: Planleggingen er i gang. Det blir 5 relativt fulle klasser 

på 8 trinn med lokale elever. 
 

- Ansettelser: Ansettelse av kontorleder, rådgiver og lærerstillinger er godt i 
gang. 
 

- Tema/ årshjul: Skolen ønsker at ulike tema som for eksempel «Rus», «Sex og 
samfunn», «Miljø», o.l. skal gå som en rød tråd gjennom de 3 årene elevene går 
ved Øraker skole. Skolen lager en langtidsplan for dette, og FAU vil være en 
støttespiller i det videre arbeidet. Viktig å ha gode samarbeidspartnere. 
Foreldrene ved Øraker er viktig i denne sammenhengen. 
 

- Satsningsområder: Skolen satser videre på bedre undervisning, med fokus på 
norsk og matematikk. Her er det laget et opplegg rundt dette med bl.a. filming 
av lærere i arbeide for å høste forbedringspunkter og god praksis for å heve den 
generelle standarden til enda bedre nivå. 
 

- Miljø: Skolen har blitt Miljø-Fyrtårn sertifisert, som et ledd i at alle Oslo-skolene 
skal ha denne sertifiseringen. 
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Saksnr.: Sakstittel/-innhold 

5 Aktuelle/Innkommende saker: 
- Plan for oppstart FAU høsten 2018:  

Det blir foreldremøte i start/midt september. Her blir nye klassekontakter for 8. 
trinn, og eventuelle utskiftinger i 9. og 10. trinn.  
Første FAU møte blir 2. tirsdag i oktober (9. oktober), dette møte først og fremst 
for å konstituere et nytt FAU. Derefter faste møter hver 2. tirsdag i måneden. 
 

- FAU leder vil bidra på foreldremøte, og snakke om FAU-arbeidet ved skolen. 
 

- Det bør sjekkes videre hva som skal til for å få registrert FAU Øraker i 
Brønnøysund, så det er mulig å ha kontoer tilknyttet FAU og ikke 
enkeltpersoner. Dette er til fordel for alle parter. 

 

6 Status komiteer / turer  
- 8 Trinn: Alle regninger er ikke betalt enda, men det ser ut som vi klarte å samle 

inn for å dekke Hudøy-turen. Det ser dog ikke ut til å bli noe særlig overskudd 
for å overføre videre til Sjoa-turen. 8. trinn blir nå 9. trinn, og fokuserer videre 
på finansiering av Sjoa-turen. Dette er en god del mer penger enn Hudøy, og 
flere aktiviteter er planlagt for neste skoleår. 
Det ble tatt opp at det trengs bedre planlegging av mat på Hudøy-turen, så det 
både er nok mat og ikke helt ensidig/usunn kost. 
Bruk av en vanlig og en dobbeltdekker buss gjorde at det ikke ble behov for tre 
busser, som senket transportkostnaden. 
 

- 9 trinn: Har kontroll med sin Sjoa-tur. 9. blir nå 10. og vil videre ha skoleballet 
som oppgave. 
 

- Viktig at informasjon som er opparbeidet for organisering av aktivitetene 
oppdateres i FAUs Drop-box  

 

7 Natteravn: 
- Det er satt opp vakter til høsten, frem til dette blir videre organisert neste 

skoleår. Det har i hovedsak gått greit med å bemanne vakter, men det har vært 
ganger med lavt oppmøte. FAU oppfordrer foreldrene til å stille på oppsatte 
vakter. Det trengs bare én avverget ulykke/hendelse for at vi har lykkes godt 
med ravningen, og den har en positiv effekt på nabolaget og på sosialt samhold i 
seg selv. 
 

- Det har vært få hendelser rapportert gjennom skoleåret, hvilket er positivt. 
 

8 Eventuelt: 
- Ingen saker 

 
 
Neste FAU møte er 9. oktober kl 18:00! 
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