
 
Referat fra FAU møte 01.06.17 ved Engebråten skole 
 
Til stede: 
8A1 Kari-Anne Ulfsnes 
8A2 Claire Ramstad 
8B1 Magnus Blegen 
8B2 Sven Thalberg 
8C2 Ole Martin Løvvik 
9A1 Are Bjørn Pedersen 
9A2 Anne-Lena Straumdal 
9B1 Vigdis Winge 
9B2 Anne-Marthe Lie Alstad 
9C1 Jarl Øvstedal 
10A2 Stein Eric Gundersen 
10B1 Johan Castberg Hellund 
10B2 Reidar Otto Ullevålseter 
10C1 Halvard Hauer 
 
Møtested: Personalrommet Engebråten skole  
 
Møtetid: 01.06.17 kl 1800 
 
59-2016/17 Godkjenning av agenda og innkalling 

Godkjent  
 
 
60-2016/17 Valg av referent 

Anne-Marthe Alstad 
 
 
61-2016/17 Sak 1 

Informasjon v/ rektor Marit Sesseng 
 
Skoleåret 17/18 vil det være 7 paralleller på 8.trinn, og 6 på 9. og 10. trinn 
 
Foreldreundersøkelsen  
For første gang er det gjennomført en foreldreundersøkelse ved 
Engebråten. Svarprosenten var på 58 prosent, noe som er litt over 
gjennomsnittet for Osloskolen generelt (i følge rektor ca 50 prosent) 
 
Av de som har svart er de fleste fornøyd med skolemiljø og informasjon og 
oppfølging fra skolen. Noen få prosent har opplevd negative hendelser 
(barnet opplever uønskede/stygge kommentarer fra medelever) . Av de 
som har meldt fra til skolen om dette, opplever ingen at skolen har fulgt 
opp eller tatt tak i dette.  
  
 

Konkusjon/tiltak:  
Ved innkalling til 1. FAU-møte til høsten, innkalles også rektor for å 
informere om resultatet fra foreldreundersøkelsen, med fokus på hva 
skolen gjør for å sikre trygt og mobbefritt miljø.  

 



 
 

 
 

62-2016/17 Sak 2 
Skoletur 
 
Turgruppe -18:  
Neste berlintur vil sannsynligvis bli avviklet i uke 38 i 2018. Turkomitéen 
har som mål å ha gjort avtaler med aktive fredsreiser og hoteller før 
sommeren. 
 
Hver klasse har hver sin kasserer slik at de pengene som er kommet inn 
per 31.12. fordeles slik at det ikke fører til problemer mht selvangivelse  
 
Turgruppe –17: 
Årets tur hadde et overskudd på kr 105 000,- Disse pengene er vedtatt 
brukt på følgende måte: 
-Skoleball i 10. Klasse 
-Sommeravslutning i 10. Klasse  
- 9.trinns FAU-representanter bestemte også å undersøke mulighetene for 
en sosial tur til klatreparken på Tryvann. 
 
Regnskapet fra årets tur er oversiktlig ført med alle bilag vedlagt.  
 
Erfaringer fra turgruppe- 17 blir samlet, og sammen med tidligere 
erfaringer revideres ”Berlinturpermen” slik at det lages en mal eller en 
oppskrift for arrangering av berlintur som er mer hensiktsmessig og mer 
oversiktlig enn den som eksisterer per nå. 
 
Konkusjon/tiltak: 
Anne-Lena Straumdal oppdaterer ”berlinmanualen” og sender FAU for 
gjennomsyn og godkjenning. 
 

63-2016/17 Sak 3 
Skolebehovsplan 
 
Otto Ullevålseter har vært på møte i SUSNA angående 
skolebehovsplanen. Det ble orientert om SUSNAs høringsuttalelse som er 
sendt utdanningsetaten.  
 
FAU støtter Rektor sitt forslag til uttalelse fra driftsstyret, men ønsker at det 
i uttalelsen også blir: 
  
1. Etterspurt en begrunnelse fra Utdanningsetaten om hvor mange klasser 
Engebråten skal bygges ut for. 
  
2. Understreket at det haster med å komme i gang med planlegging og 
utbygging. Da det er og blir igangsatt store boligutbygginger i Engebråten 
sitt inntaksområde. 
  
3. Tatt med at boligområdene rundt Engebråten har et stort behov for en 
svømmehall. 



 
Are Bjørn overbringer  FAUs synspunkter til driftsstyret. 
 
Mens dette referatet var til gjennomlesning, ble møtet i driftsstyret 
gjennomført og høringsuttalelse ferdigstilt. Punkt 1 og 2 ble tatt til følge. 
Punkt 3 ble ikke tatt med da det ble gjort den vurderingen at dette først og 
fremst gjelder skolebehovsplanen (hvor mye ny skole man trenger og kun 
det) 
	
 

 

 
 
64-2016/17 Sak 4 

Ansvarsområder 
 

Natteravnene er ute og går. Dette fungerer fint 

 

Driftsstyret:  

Når det fra høsten kommer elever fra Korsvoll skole er det viktig å sikre 
trygg skolevei. Korsvoll FAU og elevråd har vært/er aktive og har jobbet 
mot bydelen og politikere. Det foreligger vedtak fra bydelsdirektør om at 
det avsettes midler til trafikksikringstiltak. 

Skoleballet er gjennomført med suksess, vellykket og morsomt, elevene 
var fornøyde. Stein Eric Gundersen har laget en skoleballmal som sendes 
til alle i FAU for gjennomsyn og godkjenning. 

 

Berlinturmal blir også som tidligere skrevet under sak 62 sendt på 
høringsrunde i FAU til gjennomsyn og godkjenning. 

SMU Her blir også skolebehovsplanen drøftet og planer for evt utbygging. 
Planer om oppgradering av utearealet på Engebråten er stoppet fordi det 
sannsynligvis skal bygges ut og da lages det nye planer for uteområdet.  

Noen tiltak blir likevel satt i verk:  

-4 nye bordtennisbord 

-planer om volleyballnett i sandkassen hvor det nå står lekeapparater  

-FAU foreslår også et par basketkurver.  

 

 

65-2016/17 Sak 5 
Oppsummering av FAUarbeidet 16/17 

 
Konkusjon/tiltak: 
Alle ansvarsområder lager et kort oppsummering av årets arbeid 

 

 
66-2016/17 Eventuelt 



Det er like mye penger på FAUs konto nå som da vi startet i høst.  

 
Konkusjon/tiltak: 
Pengene overføres til neste års FAU 


