
 

Referat fra FAU møte 11.01.17 ved Engebråten skole 
 
Til stede: 
8A1 Morten Åsli (vara) 
8B1 Magnus Blegen 
8B2 Jon Skurdal 
8C1 Inger Jorid Berg 
8C2 Ole Martin Løvvik 
9A1 Are Bjørn Pedersen 
9B2 Signe Helle (vara)  
10A1 Frode Huser 
10A2 Stein Eric Gundersen 
10B1 Johan Castberg Hellund 
10B2 Reidar Otto Ullevålseter 
 
Rektor Marit Sesseng 
 
Møtested: Personalrommet Engebråten skole  
 
Møtetid: 11.01.17 

 
26-2016/17 Godkjenning av agenda og innkalling 

Godkjent 
 
27-2016/17 Valg av referent 

Jon Skurdal 
 
28-2016/17 Informasjon fra rektor 

Elevundersøkelse presenteres i neste møte 
 
Periode 2 slutt 13.01 – karakterer publiseres. 
 
Skoletur 
Rektor mener at et kort innslag angående skoletur (15-30 min) kan 
inkluderes i foreldremøte 23.mars kl. 17.30 (for 8.trinn). Innspill er at det 
kan være utfordrende å få tilstrekkelig mange til å møte på et separat møte 
ang. skoletur. 
 
Solidaritetsaksjon  
Rammene er endret ift. innsamlet beløp – utgangspunktet er 300 kr., men 
andre beløp aksepteres. Det vil være fokus på at elevene gjør en innsats 
for å hjelpe andre. Det vil gjennomføres en fellessamling 20.01 om hva 
solidaritet er og forberedelse til å skaffe seg jobb. I etterkant vil det sendes 
ut et informasjonsskriv. 
 
Foreldreundersøkelse  
Gjennomføres i mars / april (elektronisk). FAU-representantene oppfordrer 
alle i sin klasse å svare. 

 
Ballbinge  
Skolen har fått 200000 fra Sparebank-stiftelsen. Trenger dokument på at 
tomt kan disponeres for å få tippemidler. Vedlikehold må bekostes av 



skolen. Det er også angitt at det kan bli byggeaktivitet innen noen år som 
også vil føre til endringer på utearealene. Skolen vurderer derfor ballbinge 
som mindre aktuelt pga. momentene over. Skolen foreslår at tildelte midler 
(200.000) brukes til andre tiltak – f.eks. bordtennisbord. Dette må 
samkjøres med elevrådet. FAU støtter anbefalingen fra skole og elevråd. 
Innspill fra FAU er at tiltak som aktiviserer flest mulig bør prioriteres. 
 
Mobil 
Skolen vil ikke forby mobil, men vil innføre rutiner for å redusere uheldige 
situasjoner. En del saker har oppstått ifm. fellessamling – f.eks. ved at 
elever er redde for å bli filmet. Gymtimer skal også være mobilfrie – dvs. at 
mobil ikke skal medbringes (de må låses inn i eget skap før gymtimen). 
FAU støtter skolens policy. 
 
Dusjing 
Vil følges opp videre for å promotere at alle dusjer – fokusere på behov for 
hygiene. FAU oppfordrer alle foreldre til å snakke med ungdommene om at 
det er viktig å dusje etter gymtimen. 
 
Hendelser i ungdomsmiljøet – bla relatert til rus 
Rektor opplyser at det har vært en del hendelser i det siste. Engebråten-
elever er ikke involvert utfra det rektor kjenner til. Ruskonsulent i bydelen 
vil holde et innlegg på foreldremøte i mars. 
 
Åpen hall 
Se under Konklusjon / tiltak 

 
Konkusjon/tiltak: 
Åpen hall: Vil legges inn i lærerens vaktplan fra høsten av.  

 

29-2016/17 Skoletur  

 
Berlintur-komite hadde møte 09.01. Det vil forfattes et infoskriv hvor det 
bes om 3 representanter pr. klasse. Komite skal etableres før foreldremøte 
i mars. Tur gjennomføres september i 2018 - uke 38 er foreslått (Etter 
konfirmasjon – før høstferien). Skolen må vedta foreslått uke og melde 
tilbake til FAU. 
 
Rammer for turen gis av skolen – tematikk er 2.verdenskrig. Komite 
avklarer detaljene med skolen. FAU foreslår bruk av buss da det sosiale på 
en busstur er vesentlig for turen. 
 
Avstemming gjennomføres ifm. eller etter foreldremøte i mars, avhengig av 
skoleturkomiteens innstilling. 
 
Gruppen som er engasjert i å etablere skoleturkomite inviteres til neste 
FAU møte for å forberede foreldremøte. 

 
Konkusjon/tiltak: 
FAU bør også sjekke status på 9.klassetur (april 2017) for å innhente 
erfaringer til turen i 2018. 
 
 



30-2016/17 Godkjenning regnskap skoletur 2016 

 
Regnskap ok, men har etterspurt info om betaling av mat ved forrige 
skoleball. Det er 33576,59 i overskudd som kan benyttes på skoleball. 
 
Konkusjon/tiltak: 
FAU poengterer at det må på plass en hovedkasserer for Berlin-tur samt 
klassevise kasserere. Viktig at bidrag pr. elev kun er kjent av 
klassekasserer. 
 

31-2016/17 Ballbinge 

Konkusjon/tiltak: 
Punkt avsluttes – se under punkt informasjon fra rektor. 
 

32-2016/17 Skoleball 

Komite er etablert – med leder, kasserer og representant fra alle klasser. 
Ansvarsområder er også fordelt. 
 
Pt. er det indikasjon på at innbetaling av 350 vil gi et underskudd (virker 
som om fjorårets mat er dekket av kasse). Informert om at det er lite 
aktuelt å øke beløp. Foreslår gjenbruk av pynteeffekter etc. 
 
Prinsipp: Budsjett for hvert skoleball skal ha baseline på 350 kr pr. elev. 
Dette for å unngå at kostnadsnivået for skoleballet eskalerer. Egenbetaling 
skal pr. år justeres ift. overskudd fra Berlin-tur. Innbetaling for inneværende 
år vurderes av komiteen når en har oversikt over kostnader til mat, DJ, 
lys,lyd etc.  
 
Må informere om skoleballet på foreldremøte – herunder informasjon om 
rus. Hvis mulig involvere Truls Haugen (Miljøterapeut, Forebyggende 
barne- og ungdomsenhet, Ungdomskontoret, Bydel Nordre Aker). Det må 
presiseres at foreldre henter elevene når skoleball er slutt. 

 
Konkusjon/tiltak: 
Inger Jorid forespør leder av komite om at sak inkluderes på foreldremøte i 
mars. 

 

33-2016/17 Gjennomgang av de enkeltes ansvarsområder 

 
Natteravn 

I prosess – informasjonsmail vil sendes ut månedsskifte januar / februar. 
Perioden er fredag og lørdag fra 24.mars til 17.juni med unntak av påske. 
 
SMU 
Gjennomgås i neste møte. 
 
Driftsstyre 

 Regnskap gjennomgått – skolen går med overskudd og det ser 
positivt ut fremover utfra prognose på antall elever. 

 Kommer to nye klasser (47 elever) fra Korsvoll til høsten – dette er 
bekreftet. 

 Skolebehovsplan diskuteres – sendes på høring i perioden15.3-
15.5. 



 Nivå på skriftlige tilbakemeldinger oppleves å være på et godt nivå. 
FAU mener at ordningen med å ikke benytte tallkarakterer første 
semester i 8.klasse virker å være hensiktsmessig 

 

SUSNA 

Sist møte avholdt i mai 2016. Neste møte 19.01 hvor agenda er orientering 
om SUSNA samt informasjon om skolebehovsplan. Otto sørger for at han 
får innkalling til møte heretter. 

 
Konkusjon/tiltak: 
Vedrørende Driftsstyre: 

 Hver FAU-representant innhenter erfaring fra sin klasse angående 
skriftlig vurdering 

 FAU representanten tar opp med rektor retningslinjer for skriftlige 
tilbakemeldinger og hvordan skolen kan informere foreldre om hva 
de kan forvente 

 
34-2016/17 Eventuelt 

 

Nærmiljø: Må vurdere i hvilken grad FAU skal involvere seg i denne 
problemstillingen. FAU oppfordrer til at nærmiljøproblematikk tas opp i 
klassevise møter etter foreldremøte – FAU-representant tar opp saken. 

Are Bjørn involverer seg i gjennomføring av «unge og rus»-møte med Kari 
Aksum. Målet er å modernisere / forbedre opplegget basert på 
tilbakemeldinger fra foreldre. 
 
Utsending av referater: Ved utsending av referater er det hensiktsmessig 
beskrive de viktigste momentene i mailen for å informere og skape 
engasjement fra foreldrene. 

Møteplan inneværende halvår: 

 Torsdag 16.2 

 Torsdag 16.3 

 Torsdag 20.4 

 Torsdag 1.juni 

 
Konkusjon/tiltak: 
Inviterer Truls Haugen til FAU-møte 16.2 – Jon gjør dette 
 


