
 

 

 

 
Møtereferat 
 

Møtetema: FAU-møte Øraker skole 

 

 

Dato dok: 01.03.18 

Dato møte: 28.02.18 

Referent: Benedicte H. Poulsen 

Tilstede: Hilde Sandåker Kristensen 8A, Helge Hafstad 8D, Heddy Ludvigsen 9A, Kamran Bagheri 9B, Siri Thorsen 
Heed 9C, Benedicte Haug Poulsen 9D, Ågot Bell Espeseth 10B, Sigrid M Kaggerud 10C,Leif Roar Johansen 
(Natteravnskoordinator) 
 

  

 
Saksliste (følgende saker ble drøftet/orientert om): 

Saksnr.: Sakstittel/-innhold 

1 Valg av referent: Benedicte H. Poulsen, 9D 
 

2 Registrering av møtedeltagere 
 

3 Godkjenning av innkalling og referat 

Ingen bemerkninger 
 

4 Informasjon fra rektor: 

- Orientering om ressursfordelingsmodellen: rektor informerte om at dersom 
dagens ressursnivå på undervisningen skal opprettholdes er budsjettet ikke 
tilstrekkelig. Det er kjent at det skal tildeles midler, men det er foreløpig mye 
uvisshet knyttet opp til denne saken. Ny lærernorm som innføres 01.08.18 viser at 
Øraker kan utøke sin lærertetthet med totalt fire lærerstillinger og disse vil bli 
utlyst når behov er kartlagt.  Rektor regner med at det høsten 2018 vil bli 5 
parallelle klasser på 8.trinn, i dag er det fire parallelle klasser på samtlige trinn. 
Hun understreker at Øraker skole er tilrettelagt for å kunne ha opptil 6 parallelle 
klasser pr trinn. 
 

- Strategisk plan: mange spennende planer og tiltak, se plan i sin helhet når denne 
legges ut på skolens hjemmesider ved påsketider.   
 

- Elevundersøkelsen: resultater foreligger, positiv utvikling på mange parametere, 

se vedlegg. Vær oppmerksom på at ny definisjon og bevisstgjøring av begrepet 
«mobbing» regnes som hovedårsak til at hele Osloskolen opplever negativ 
utvikling på denne parameter. Det bør også understrekes at grafen som er vedlagt 
viser 1-10 skoler (altså barneskole + ungdomsskole) og dermed blir ikke tallene 
fullstendig sammenlignbare opp mot Øraker skoles resultater, da dette kun er en 
ungdomsskole.  
 

 

 



 

  

 

5 Nattravning: Nattravnansvarlig er Leif Roar Johanson fra 10B orienterte.  
Han har ansvar for å sette opp liste over hvilke helger de ulike klassene skal delta 
Klassekontaktene setter opp liste over hvilke foreldre som skal delta de ulike helgene. 
Fungerer greit, forslag om å endre rutinen til at en og samme klasse dekker fredag og 
lørdag inneværende helg, slik at belastningen blir mindre på klassekontakten som da kun 
trenger og sikre vakter en helg i året. Tas opp igjen til diskusjon på et senere tidspunkt.  
Det oppfordres til at foreldre som er kjent med planlagte fester gir beskjed til 
natteravnene. FAU uttrykte stor takknemlighet ovenfor innsatsen som gjøres av Leif Roar 
og oppfordret ham til å gi tilbakemelding dersom han opplever noe som er ugreit eller 
som andre foreldre bør kjenne til.  

8 Komiteer: De ulike trinnene er godt i gang med planlegging og aktiviteter.  
8. trinn sjekker status for sitt trinn til neste møte.  
FAU-kontakter for 10.klasse undersøker om det finnes felles policy dersom klassekassen 
går med overskudd når ungdommene er ferdig med ungdomsskolen.  
Representant for Ballkomiteen var ikke tilstede, men det kom innspill om tydeligere 
retningslinjer for foreldrevakter på «etterfesten».  
 

9 Eventuelt:  

FAU har et felles ønske om å invitere elevrådsleder og nestleder til neste FAU møte for å 
få innblikk i status og hva som opptar ungdommene våre.   
Rektor bekrefter at hun er i ferd med å sammenstille nytt SMU (skolemiljøutvalg), et 
lovpålagt og rådgivende organ for skolen i saker knyttet til skolemiljøet.  
 

 
 
Neste FAU møte er tirsdag 10 april kl 18:00 - velkommen! 
 
 
 


