
 

 

 

 
Møtereferat 
 

Møtetema: FAU-møte Øraker skole 

 

 

Dato dok: 21.03.17 

Dato møte: 21.03.17 

Referent: Trine  Benjaminsen 

Tilstede: Tore Svalastog 9C,Ingvild Gulbrandsen-Dahl 10B,Ågot Bell Espeseth 9B, Liv Asheim Leirvik 8A, Trine 
Benjaminsen 9D, Joakim A Ulltveit-Moe 9A, Mathilde Bettmo 8D, Elisabeth Davidsen 10 C, Sigurd 
Jørgensen 10D, 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 10.01.17: Godkjent 
Innkalling godkjent 
 

4 Informasjon fra rektor: 
 

- Ressursfordelingsmodell: Fordeling av ressurser til skolene i Oslo. Skolen har 
sendt inn tilsvar på ressursfordelingsmodellen. Den har vært på høring i 
driftsstyre og FAU. 
Skolen har få minoritetselever som krever språkopplæring, noe som kunne ha gitt 
ekstra bevilgninger.  Dette sammen med at skolen har få utfordringer som gir 
grunnlag for ekstra midler, gjør at den økonomiske rammen er trang.  
Antall elever som går ved skolen 1. oktober gir grunnlag for bevilgning til skolen. 
Elever som skolen mottar etter 1. oktober kommer det ikke ekstra bevilgninger til. 
Deloitte, har utarbeidet en rapport og viser at enkelte skoler drives på kanten av 
det som er forsvarlig. Skolen må levere et budsjett i balanse. Det medfører 
omlegging av drift basert på de budsjettmessige utfordringene.  
 
Rektor har vært på besøk hos Bestum skole. Bestum har gitt ekstra ressurser til 
elever som forserer matte undervisning. Bestum har egne lærere som står for 
undervisningen. Lilleaker skole har ikke hatt samme opplegg, men har i år noen 
elever på 6.trinn som får undervisning på Bestum. 
Øraker har 3 elever på 8.trinn som skal ta grunnskole eksamen (10 trinn).   De tar 
også VG1  

- Foreldremøte for 8.trinn 14. mars: handlet om nettvett, rus og forebygging. På 
foreldremøtet ble brosjyen « Skål, ungen min» lansert. Det var eksterne deltagere 
fra SaLTo og forebyggende enhet politiet. Aktuelle temaer og gode forelesere 

 

 



 

  

 

gjorde et veldig bra møte. Lærerne på 8. trinnet er årvåkne og tar tak i de 
utfordringene som kommer relatert til disse problemstillingene. 

- Foreldremøte og omvisning for nye elever 8. trinn høsten 2017: 
Onsdag 22 mars. Skolen håper på godt oppmøte og at de får mange nye elever 
høsten 2017. Skolen har plass til 6 klasser på hvert trinn. 

- Sjoa-tur eller skoletur på 10.trinn: 
Ønske om at det lages et forventingsdokument. Vi kan ikke kreve inn penger til 
turen. Meningen er at elevene selv skal bidra til innsamlingen. 
Rammen skolen har satt for 10. klasseturen er at må være innenlands og skal kun 
være 2 overnattinger. 
Det er en utfordring med elever/foreldre som ikke bidrar. Må da andre elever/ 
foreldre bidra mer? Bør det settes en grense for hvor mye turen skal koste? Bør 
man se på andre alternativer? Hvordan håndterer man nye elever som begynner i 
klassen kort tid før turen og som ikke har hatt anledning til å bidra til 
innsamlingen? 
Avklarende møte i forkant av neste FAU møte med representantene fra 9. trinn 
 

- Stjeling 
Skolen har utfordringer med at det stjeles tøy og verdisaker spesielt i 
garderobene i Ørakerhallen. Alle elevene oppfordres til å pakke tøy og verdisaker 
i gymbagen og ta den med inn i hallen. Skolen kan ikke låse alle dører både i 
tilfelle brann og fordi mange elever går litt til og fra når de må for eksempel på 
toalettet, skal til tannlege osv. 
Det er både elever som stjeler fra hverandre, men det kan også være 
uvedkommende som kommer inn på skolen arealer. Skolen samarbeider tett med 
forebyggende enhet ved Majorstuen politikammer. Stjeling kan gi grunnlag for 
anmeldelse til politiet. 

 

5 Status komiteer/turer: 
 
8 trinn: Er godt i rute for både innsamling til Hudøy og innsamling til tur i 10.trinn. De 
skal arrangere Bok-cafe og ny fest på Stoppestedet. Inntekten er relativt godt priset 
inngang. Alle arrangementene er felles for hele trinnet. 
 
9.trinn: 
De ulike klassene har ulike arrangement.  Er relativt bra i rute. Flere skal ha aktiviteter 
utover våren for å komme i mål til sommeren. 
Skriftlig og bindende påmelding i mai. Vil gi en bedre oversikt over økonomi. 

6 Nattravning 
 
Ny nattravn ansvarlig for 2017/2018. Finnes det aktuelle kandidater? 
Tas opp på møtet i april. 

 
Årshjul/ Kjøreplan vil være tema på neste FAU møte 
 
          
Neste møte er tirsdag 18. april kl 18:00! 
 



 

  

 

 
 


