
 

 

    

 

Møtereferat 
 

Møtetema: FAU-møte Øraker skole 

Dato dok: 13.12.2016 

Dato møte: 13.12.2016 

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, Mathilde Bettmo 8D, Ingvild Gulbrandsen Dahl 10B, Joakim A 
Ulltveit-Moe 9A, Hanne Myhre 10A og Vigdis Lad, rektor 

Forfall:  

 
Saksliste (følgende saker ble drøftet/orientert om): 

Saksnr.: Sakstittel/-innhold 

1 Valg av referent: Trine Benjaminsen 9D 
 

2 Registrering av møtedeltagere 
 

3 Referat fra møtet 08.11.16: Godkjent 

 

4 Informasjon fra rektor: 
 

- Ordfører besøk: Ordfører i Oslo, Marianne Borgen, har besøkt skolen. Demokrati i 

praksis 8 klasse våren 2016 arbeidet med et prosjekt om barnearbeid som resulterte 

i underskriftskampanje, demonstrasjon og vedtak i Oslo bystyre. Ordføreren snakket 

med eleven og gav mange gode tips for videreføring av prosjektet 
 

- Statsrådsbesøk: 6 des. besøkte statsråd Torbjørn Røed Isaksen skolen, sammen 

med Tone Tellevik Dahl og representanter for utdanningsetaten. Han var tilstede i 

naturfagstime for 8 klasse. Noen av 10 klasse elever var også deltagere i 

naturfagstimen, med bakgrunn i at resultatene fra Pisa-undersøkelsen skulle 
offentliggjøres. Naturfag var hovedområdet for Pisa-undersøkelsen 2015 

 

 
- Årets elevundersøkelse lukkes på fredag 16 des. Det har vært mulig å besvare 

undersøkelsen over en lengre periode, slik at flest mulig elever skal ha anledning til å 

svare, og at antallet besvarelse ikke påvirkes at korttidsfravær. Foreløpig ligger 
skolen an til bedre resultater enn tidligere. Resultatene skal behandles og tas med i 

strategisk plan 
 

- Budsjett: Fra 2011 -2016 har skolen hatt en elevnedgang på 35 stk. Det medfører 
1,7- 1,8 millioner lavere budsjett. Elevnedgangen skyldes naturlige svingninger i 
elevgrunnlaget.  Synkende elevtall medfører ikke færre antall lærere. I samme 

periode har man en dobling av antallet elever som skal ha spesialpedagogiske 

tilrettelegginger etter sakkyndige vurderinger og vedtak. Antallet elever med behov 
for tilrettelegginger får betydning for budsjettet og prioritering/ bruk av 
budsjettmidler. Rektor informerer at skolen har sett på og gjort noe i forhold til team 

inndelingen av de ulike klassetrinnene. Det er en kostbar ordning at lærerne 



tidligere kun har undervist på et klassetrinn. Etter omorganisering underviser 
lærerne på flere klassetrinn, har høyere andel undervisning, og flere elever de er 

kontaktlærer for. Undervisningsbudsjettet er på 25 millioner, men det tar ikke høyde 
for stort sykefravær og behov for vikarer. Rektor understreker at uansett 
budsjettutfordringer så: skal de drive en god og pedagogisk skole  
 
 

- Ballet 10 trinn: Rusfritt arrangement torsdag 15 des.  
Det har i år vært lite «mas» fra elever og foreldre, muligens fordi forberedelsen har 
pågått tettest mulig opp til ballet.  

Fra kl 18-23 er skolens arrangement 
Fra kl 23 -01 overtar foreldre/ FAU 
Det er ordinær skole både torsdag 15 og fredag 16 desember. Flere elever ønsker 
kortere skoledag 15 des, men det gis det ikke anledning til. 

Arrangementet er rusfritt. Elever som er åpenbart beruset vil bli bortvist og foreldre 
blir oppringt. Det er vanskelig for skolen å vurdere om/ og hvor beruset enkelte 
elever kan være. De ønsker forståelse om det fra foreldregruppen. 
Det er viktig at foreldre viser ansvar og følger opp sine barn, både relatert til vorspiel 

og nachspiel.  

Det er sendt ut informasjonsskriv til foreldre 10 trinn, følges opp med SMS.  
Rektor skal også ta en runde rundt i alle klassene for å snakke om retningslinjene i 

forhold til rus, vorspiel, nachspiel og tilstedeværelse på skolen samme dag og dagen 

derpå. Klassekontakten for 10 trinn følger opp ved å informere til sine foreldre at de 

støtter skolen retningslinjer og at foreldrene har et ansvar i denne sammenhengen. 

Skoleballet evalueres i etterkant. 

 
- Facebook: Innspill på at når det opprettes egne facebook grupper mellom lærere og 

elever i de ulike klassene for utveksling av informasjon, bør lærene ikke bruke sine 

private profiler. Følges opp av rektor. 

 

- Chatterom: Det har i høst vært utfordringer med mobbing og trakassering blant 

elever på 8 trinn. Dette har foregått i chatterom på sosiale medier. Skolen følger tett 
opp og situasjonen er for tiden under kontroll. 
 
 

5 Status komiteer/turer: 
8 trinn: Høstfest/ bli kjentfest gikk med ett overskudd på 14 185 som skal brukes på tur til 

Hudøy. Organiseringen fungert bra, og det var 101 betalende elever tilstede. Skal på nyåret 
arbeide med flere ideer for å skaffe penger til turkassen. 

9 trinn: 9A har arrangert klassekafe som gikk med overskudd. Har i tillegg sendt ut 
innbetalingsplan til foreldrene.  
9C har kjøpt inn karameller og toalettpapir for salg samt avholdt vellykket klassekafe med 

basar i november. 

9B/ 9D arrangerte bruktmarked som gav et overskudd på 22 000. Vi kunne ønsket et større 
overskudd, men arrangementet var vellykket, ikke minst var det en flott gjeng ungdommer 

som stilte opp.  
Alle klassene har litt igjen før man er i mål. 

 



 

6 Nattravning: Det har vært relativt rolig ide siste helgene, i motsetning til Halloween-helgen 
hvor det var mange fester og mye rus. 
Det er litt ulikt hvor mange foreldre som stiller, så det er viktig at klassekontaktene følger 
opp. Kan være lurt å ringe, i stedet for å sende mail. 

Ordningen om at alle skal møte i Røa kirke må alle slutte opp om. Der får man viktig 
informasjon både før og etter ravningen 
 

7 Evt: Ingen saker meldt 
 

 
 
Neste møte er tirsdag 10. januar kl 18:00 ! 


