
REFERAT FAU-MØTE 8.11.2016 kl 18:00-19:30 

 

Tilstede:  

Vigdis Lad (rektor)  

1. Morten Søderblom, 8B 
2. Hanne Myhre, 10 A 
3. Liv Asheim Leirvik 
4. Joakim A. Ulltveit-Moe, 9A 
5. Gry Bråthen, 8 c 
6. Trine Benjaminsen, 9D 
7. Ørjan Bang, 9 B 
8. Bruce Diesen, 10 D 
9. Ole M. Stavnum, 10 C 

 

Agenda 

1. Utpeking av referent  
2. Registrering av møtedeltakere  
3. Godkjenning av innkalling og referat 
4. Informasjon fra skolen v/rektor 
5. Status komitéer/turer mm 
6. Natteravn 
7. Eventuelt 

  

Referat  

1-3.  Innkalling/referat godkjent. Presentasjon av deltakerne  

- Referentoppgaven rullerer fra møte til møte. Ingen merknader til referat. 
- Enighet om at når rektor og FAU-leder har lest igjennom og godkjent referatet, så kan/skal det 

distribueres til klassene/hjemmesidene.’ 
- Joakim A. Ulltveit-Moe ble valgt til referent. 

 

4. Informasjon fra skolen 
- Øraker skole har som hovedregel at prøver skal rettes innen 14 dager etter de blir avholdt. Da 

skal elevene få tilbakemeldinger på produktet sitt. Dette kan være med eller uten karakter. Ofte 
gir lærerne en tilbakemelding som elevene må jobbe med før de setter en karakter. Det er rektor 
sin oppfatning at dette i det vesentlige overholdes. Ved avvik skal elevene informeres. 

- Det ble orientert om skolens driftsstyre. Sammensetningen består av av rektor, to representanter 
fra elevene, to representanter fra lærerne, to representanter fra foresatte og inntil tre 
representanter for ulike politiske partier. I tillegg kan rektor ha med seg enn sekretær. På Øraker 
skole er dette assisterende rektor. Driftsstyret vedtar skolens strategiske plan og budsjett. For 
det kommende kalenderåret skal det velges to hovedrepresentanter og to vararepresentanter fra 
foreldrene. Hver periode er på to år. Så langt har én forelder sagt seg villig. Vi oppfordrer dem 
som kan tenke seg å stille til å melde seg. Valg av representanter utsettes til neste FAU-møte.  

- Ordfører Marianne Borgen kommer til skolen 10. november for å besøke 9 trinn med 
«Demokrati i Praksis» for å følge opp klassens initiativ mot barnearbeid.  



-     Skolen får besøk av kunnskapsministeren 6. desember. Han besøker Øraker skole i forbindelse 
med offentliggjøringen av Pisaresultatene. 

-     Kommunerevisjonen har foretatt en grundig gjennomgang av om skolens elever med behov for 
spesialundervisning får den hjelp de har krav på etter forskriftene. Tilbakemeldingene er 
positive og konkluderer med at skolen oppfyller kravene. 

-     Skolen samarbeider nå tett med barneskolene i forbindelse med opptak til kommende skoleår. 
Dette for å benytte/planlegge ressursene optimalt. Det er ønske om å fylle opp skolen med elever 
da dette vil gi skolen bedre budsjettrammer.  

-     Skolen understreker at den fokuserer på «nettvett» og at det er et kontinuerlig fokus på dette. 
Utfordringene med 8. trinn og sosiale medier er under håndtering. Det er ingen grunn til å tro at 
dette skiller seg fra situasjonen på de øvrige trinn. Skolen understreker at den ikke opplever 
sosiale medier som noen større utfordring enn tidligere, eller hva det er på andre skoler. 
Foreldrene oppfordres til å følge nøye med på barnas nettbruk. 

-    Skolen/driftsstyret har hatt en evaluering av strategisk plan, og er meget tilfreds med 
mål/måloppnåelse. Resultatene følger som vedlegg til referatet. 

 

5. Status komitéer/turer m.m. 
-     Det ble gjennomgått kort hva som er status på de forskjellige trinn. Det har i henhold til planen 

vært gjennomført ulike arrangementer på 8. og 9. trinn. 
-     Det ble etterlyst bedre kommunikasjon omkring skoleballet. Klassekontaktene i 9. trinn ble   

orientert om at de har ansvar for å stille vakter til ballet som er 15. desember, og ble derfor 
oppfordret til å rette henvendelse til klassene med en gang. 

 

Sak 6: Natteravn 

-     Det ble (i anonym form) orientert fra et par episoder som hadde oppstått under Øraker-foreldres 
natteravning. Dette understreker viktigheten av at vi slutter opp om Natteravn-ordningen. Det 
ble presisert at ravnene skal ringe 112 eller 02800 dersom det oppstår hendelser; ikke det 
tidligere opplyste «direktenummeret» til ungdomspatruljen. Erfaringene med dette nummeret er 
varierte og politiet ønsker også at 112 eller 02800 benyttes. Natteravnene melder tilbake at det 
er hyggelig å gå i nabolaget; unge og voksne er trivelige å møte.  

 

Det var ingen saker til behandling under eventuelt. 

 
 

 

Neste møte er tirsdag 13. desember kl 18:00 ! 

 


