
REFERAT FAU-MØTE 13.09.2016 kl 18:00-19:30 

Tilstede:  

Vigdis Lad (rektor)  

1. Tore Svalastog, 9C  
2. Ågot Espeseth, 9B 
3. Line L. Olsen, 9D 
4. Trine Benjaminsen, 9D 
5. Mathilde Bettmo, 8D 
6. Elisabeth Davidsen, 10C 
7. Morten Søderblom, 8B 
8. Bruce Diesen, 10D 
9. Gry Braathen, 8C 
10. Liv A. Leirvik, 8A 
11. Merethe Elvestad, 8A 

 

Agenda  

1.       Valg av referent  
2.      Presentasjon og registrering av møtedeltakerne 
3.      Kontaktlister – klasser og klassekontakter/FAU 
4.      Valg av roller 
5.      Godkjenning av innkalling  
6.      Informasjon fra skolen v/rektor 
7.      Oslo kommunale foreldreutvalg representant 
8.      Konstituering av komitéer: Tur komité (8. og 10. klasse), Høstfest, Nyttårsball, 

Natteravn, Ungdom & rus, 17. mai m.m. 
9.      Skolemiljø 
10.  Møteplan for 2016/17 
11.  Eventuelt 

 

Referat  

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

Referentoppgaven rullerer fra møte til møte 

 

4. Valg av roller   

Kort skissering av hva vervene innebærer, primært holde i trådene ifht gruppene som skal 
gjøre et arbeid (distribusjon). FAU-møte 1/mnd, 2.tirsdag i måneden. 

Tore Svalastog FAU-leder 
Morten Søderblom FAU nestleder 
Referent rullerer 
 

5.  Godkjenning av innkalling 
 
Leder sender vanligvis ut agenda før møtene. Kan vurdere å omdele agenda til foresatte 
forut for møtene for å fange opp evt. innspill til agenda. 



6.  Informasjon fra skolen ved rektor 
 
Rektor deltar som oftest på første del av FAU-møtene. Generell informasjon om saksgang og 
om hva som rører seg på skolen. Rektor har ikke detaljinnsyn i alle saker på skolen og 
foresatte bes melde saker til FAU-leder som tar disse videre med rektor. 
 
- Godt i gang med skoleåret. Hatt to år med 1/3 fravær hos lærerne, nå nesten 100 % 
lærerressurser.  
 
- Mottaksklassen med minoritetselever nå i gang, med meget god erfaring så langt. Foresatte 
oppfordres til å ta med enkle spill som Memoryspill, terningspill e.l. 
 
- 10.trinn har gjennomført skoletur til Galdhøpiggen ved skolestart 
 
- Pågående nasjonale prøver for 8. og 9.trinn, ferdig i slutten av sept. Resultatene foreligger 
etter et par uker. Elektronisk gjennomføring i lesing for første gang. Samarbeider m 
barneskolene om resultatet. 
 
- Valg av elevråd skjer nå, fokus på psykososialt miljø og læringsmiljø. Mål: Vinne årets 
nykommer av elevråd i 2017. Planlagt halvdagsseminar med rektor om høsten. 
 
- Klassene er godt i gang. Rektor har vært en halvtime i hver eneste klasse og snakket om 
de gjeldende klassetrinnene, supre elever. 
 
- Elevundersøkelsen; Elevene trives veldig godt, men noe lavere score ifht motivasjon. 
Rektor vil snakke med elevrådet om tiltak og tilrettelegging. 
 
- Forventning til FAU om at vi drar lasset sammen. Ber om at foreldre sier ifra til rektor hvis 
misnøye (via FAU eller klassekontakt), el direkte med faglærer/ ledelsen. 

- Forslag til at lærerne deltar på første foreldremøte for å opprette dialog foreldre - 
lærere 

 - Forslag til speed dating med lærerne 
 
 
7.  Oslo kommunale foreldreutvalg representant 
 
- Informasjon fra skolen ved rektor. Tore Svalastog stiller som Oslo kommunale 
foreldreutvalgsrepresentant. Tore redegjorde kort for utvalget og møte på Grindbakken skole 
(flest barneskoler til stede): Enkelte skoler har kun 5 FAU-møter/år (Øraker har 2. tirsdag 
hver måned). Ideer som kom opp: Foreldrebank (skissering av hvilke ressurser/ jobb foreldre 
innehar som kan komme klassen til gode i form av foredrag mm). Noe fokus på psykisk 
helseplan. ’Voksne for barn’ holdt orientering. Noen holder valg av klassekontakter før 
sommerferien, kan det være aktuelt for Øraker skole? 
 
 
8.  Konstituering av komiteer 
 
8. klassetur til Hudøy i mai Skolen er ansvarlig for arrangementet og lærerne står for 
gjennomføring av programmet (ikke foreldre). FAU/foreldre står for innsamling/finansiering. 
Man må lage en felles kasse. Mathilde Balle Bettmo i 8D har ansvaret for å koordinere 
aktiviteter og innsamling. Kostnad ca 600,- pr elev. Vi oppfordrer foreldre til å bidra. 
Kontaktliste opprettes. Stemning for at inntjening bl.a. kan genereres fra høstfest. 
 



10.klassetur til Sjoa  arrangeres de første to skoleukene i neste skoleår, to og to klasser 
drar sammen, to overnattinger. Line Lervik Olsen i 9D koordinerer aktiviteter og innsamling 
av penger, ca 3100,- pr elev. Flere forslag til inntjening:  
- Basar arrangert med kr 500 i inngangspenger. Erfaring med at arrangement med sosial 
karakter (foreldre møter) er mer forpliktende enn at hver enkelt elev skal jobbe.  
- Salg av toalettpapir kan være inntektsbringende. Elevene selv sender e-poster til venner og 
kjente? 
- Sjoa har tidligere også bare blitt betalt inn av hver familie. Skal man gjøre noe felles for å 
samle inn penger eller legge ansvaret til hver enkelt elev/familie? Viktig at elevene faktisk 
bidrar med noe heller enn at foreldrene kun betaler. 
 
Positivt og viktig at Sjoa har orienteringsmøte i forkant av turen. 
 
Høstfest arrangeres for 8. trinn. Stoppestedet aktuelt, datoer sonderes. Mathilde 8D 
ansvarlig. Inntjening går til klassetur til Hudøy. 
 
Skoleball/ nyttårsball  for 10. trinn. Er skolens ansvar. Torsdag før jul i samlingssalen, fast 
dato. Foreldre og elever i en komite. Kl 18-23, foreldre stått for etterfesten kl 23-24. Evt 
førfest. Oppfordre foreldrene til å roe det ned og være samkjørte. Foreldreansvar: 9.trinn er 
vakter, serverer etc.  
10.klassekontaktene møtes og avklarer oppgaver fremover, tidligere erfaringer er nedfelt. 
 
Natteravn. FAU har bestemt at man går tilbake til felles ravning med flere skoler. Det 
oppfordres til at foreldre backer opp betydningen av ravning. 
Tore S. oversender tidligere eposttekst om ravning, kan brukes som ‘mal.’ Omdele kort info 
og vaktordning 3-5 uker før ravningen, deretter fyldig epost med info. Purre når det nærmer 
seg. Gratis med trikken. Ring politiet i tvilstilfeller, sjekke med ungdommene om de har det 
bra. Tvillingforeldre stiller på to ravninger. 
 
Ungdom og rus. Salto. Tore S. deltar. Informasjonsarbeid om ungdommer og rus, 
kriminalitet, sosiale medier, grensesetting mm. Salto utarbeider brosjyre. Temakveld kan 
arrangeres. Foreldremøte på skoln for 8., 9. og 10. trinns foresatte over nyttår. God erfaring 
med kontakt og samkjøring mellom foreldre om felles kjøreregler som f eks innetider, sosiale 
medier, alkohol etc. 
For 8.trinn kan en miks av foreldre - elever i grupper være en god idé for å nedfelle felles 
regler. 
 
17.mai. Pt er det ikke arrangement i regi av Øraker skole. Hvis skolearrangement skal 
aktualiseres, må 17.mai ikke være på inneklemt dag. Krever foreldreinnsats, må danne en 
komité. Besluttes senere. Rektor hører om stemning m elevrådet. 
 

9.  Skolemiljø 
 
Dekket i ovennevnte punkter 
 
 
10.  Møteplan for 2016/17 
 
FAU-møte 2. tirsdag hver måned på skolen, kl 1800-1930, personalrommet 
 
 
11.  Eventuelt 
 
- Klassebilde aktuelt? Nei, isteden årbok og klassebilde på slutten av året. 



- FAU-representantene stiller fast i FAU-møtene. Klassekontaktene kan stille som vara og 
delta om ønskelig, men ikke møteplikt. 
 

 

Neste møte er tirsdag 11. oktober kl 18:00 ! 

 


