
 

 

 

 
Møtereferat 
 

Møtetema: FAU-møte Øraker skole 

 

 

Dato dok: 09.05.17 

Dato møte: 09.05.17 

Referent: Trine  Benjaminsen 

Tilstede: Tore Svalastog 9C , Ingvild Gulbrandsen-Dahl 10B, Ørjan Bagn 9B, Joachim A Ulltveit-Moe, Liv Asheim 

Leirvik 8A, Trine Benjaminsen 9D, Bruce Diesen 10D, Morten Søderblom 8 B og Vigdis Lad, rektor 

  

 
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 18.04.17 Godkjent 
Innkalling godkjent 

4 Informasjon fra rektor: 
- Avgangseksamen: Fredag 12. mai offentliggjøres skriftlig eksamen for 10 klasse 

10 trinn deles i 3 grupper hvorav en gruppe kommer opp i matematikk, en gruppe 
i norsk og en gruppe i engelsk. Det har vært avholdt eksamensrettet kurs i 
matematikk på torsdager. Tilbakemeldingen har vært gode og man håper de gir 
resultater for deltagerne 

 
- Opptak til 8 trinn: Ikke helt ferdigstilt, men ser ut til at alle som har søkt får 

plass, også de som har søkt plass på 9 og 10 trinn. Det kan også komme elever fra 
mottaksklasser fra andre skoler som vil få bosted i bydelen. Det vil gi andre og 
positive utfordringer enn skolen ha hatt tidligere 

 
- Ledig stillinger: Det er lyst ut stillinger/ vikariat for neste skoleår. Og skolen er i 

gang med intervjuer. Det gjelder fag som musikk, kunst og håndverk og spansk. 
Ønskelig med kandidater med en fagsammensetning som gir en høyest mulig 
stillingsprosent.  

 
- Omorganisering: Det økonomiske grunnlaget for skoledriften er noe endret og 

det skjer en omorganisering i forhold til undervisning etter en vel 
gjennomarbeidet prioriteringsliste. Undervisning er høyest prioritert noe som 
medfører at ikke alle behov for tilrettelegging eller ønsker blant 
undervisningspersonalet kan imøtekommes. 
 

- Drømmeskolen: Mentorordning hvor elever kan søke om å få være med. De må 
ha «rent» rulleblad på skolen. Og plukkes ut etter intervjurunder. Deres oppgave 

 

 



 

  

 

er å skape sosial trivsel for nye elever. De er med på å drifte ulke aktiviteter for 
nye 8 klassinger, spesielt ved skole oppstart. 
 

- Ulike aktiviteter: Tinestafetten onsdag 10. mai, med deltagende lag fra 8 og 9 
trinn.  9 trinn tapte fotballkamp mot Nordseter skole med 1 mål. 

 

5 Status komiteer/turer: 
8 trinn: Er godt i rute for både innsamling til Hudøy og innsamling til tur i 10.trinn. Har 
siden sist arrangert vårfest på Stoppestedet 
 
9.trinn: 
Sjoa-turen er under god kontroll. Bindende påmelding i mai.  Har fått tilbud om å selge 
pølser og brus til avslutningen for 10 klasse. 
 
10 trinn: Stort fokus på avsluttende eksamen. Folkets hus er leid til evt sosial 
sammenkomst etter avslutningen i samlingssalen. 
 

6 Nattravning: Nattravn-ansvarlig Anders Eggen var tilstede og snakket om erfaringer. 
Største utfordringen er at ikke alle stiller på sine vakter. Klassekontaktene har vært velig 
flinke til å informere og minne foreldre på når de har vakt. Samarbeidet med de andre 
skolene fungerer greit, man holder seg stort sett til sine områder. Nøkkel overlevering gr 
fint. Det skal være nattravning 16 mai med foreldre fra 10 klasse, de skal være på 
Lysjordet ved lavoen og på Sollerudstranda hvor der erfaringsmessig er fester. 
 
Det er ikke funnet ny nattravnansvarlig for skoleåret 17/18, vi oppfordrer 
kandidater til å melde seg. Det er en veldig viktig oppgave både for ungdommene 
våre og for lokal samfunnet. 
 

7 Trafikksikkerhet: Innspill på at trikkeovergangen ved Lilleaker er en utfordring da 
mange løper rett over for å rekke trikken samtidig som det er et noe uoversiktlig kryss 
 

 
 
Neste FAU møte er tirsdag 13 juni kl 18:00! 
 
 
 


