
Referat fra FAU møte 16.02.17  ved Engebråten skole 
 
Til stede: 
8A2 Claire Ramstad 
8B1 Magnus Blegen 
8C1 Inger Jorid Berg 
8C2 Henrik Bakken (vara for Ole Martin Løvvik) 
9A1 Are Bjørn Pedersen 
9A2 Anne-Lena Straumdal 
9C1 Jarl Øvstedal 
9C2 Trude Løset Odde 
10A1 Frode Huser 
10A2 Stein Eric Gundersen 
10B1 Johan Castberg Hellund 
10B2 Reidar Otto Ullevålseter 
10C1 Roar (Vara for Halvard Hauer)  
 
Fra Engebråten Skole: Marit Sesseng og Kari Aksum 
Fra Barne- og Ungdomsenheten Nordre Aker: Truls Haugen 
 
Møtested: Personalrommet Engebråten skole  
 
Møtetid : 16.02.2017 kl. 18.00-20.00  
 
35-2016/17 Godkjenning av agenda og innkalling 
Godkjent 
Sak 38 – informasjon fra rektor flyttet frem til 1. sak. (sak 37) 
Truls Haugen, invitert til å snakke om ungdomsmiljøet på engebråten (fra den 
forebyggende barne- og ungdomsenheten i Nordre Aker), jf. Sak 39 og 40.  
 
 
36-2016/17 Valg av referent 
Anne-Lena Straumdal 
 
 
37-2016/17 Informasjon fra rektor  
Marit Sesseng og Kari Aksum orienterte om årets elevundersøkelse, som er publisert på 
skoleporten (udir). Undersøkelsen gir et viktig innblikk i hva elevene mener om 
læringsmiljø og trivsel. Undersøkelsen er også blitt presentert for 
elevrådsrepresentantene.  
 
I stort er det positive resultater, med bra skåre jevnt over. 8 trinn oppgir bedre 
trivsel/læringsmiljø, som synker noe for 9 og 10 trinn (skårer lavest). Skolen oppfordrer 
alle til å gå inn på skoleporten og se nærmere på resultatene.  
 
Rektor nevnte også et nytt initiativ, "partnerskap mot mobbing", som er ledet fra byrået. 
Dette forplikter i større grad skolen til samarbeid med fritidsorganisasjoner og frivillig 
sektor, for eksempel gjennom lokale nettverk. Skolen har også gått gjennom planen mot 
krenkende atferd, etter de nye retningslinjene fra byrådet. Skolen har også hatt fokus på 
psykisk helse i 10 trinn. Skolen kommer gjerne tilbake til FAU for å snakke med om dette 
tema (mobbing). 
 



Skolen oppmuntret også foreldrene til å følge opp årstrinnsgrupper (innført nå på 8 trinn) 
og at man inviterer hele klassen på bursdager som viktige tiltak for å fremme trivsel, 
hindre mobbing og utestenging, og styrke det sosiale og læringsmiljøet.  
 
Det ble avslutningsvis også nevnt foreldreundersøkelsen, i regi av Udir. Den skal 
gjennomføres fra 15. mars til 7. april. Undersøkelsen dekker spørsmål som for eksempel 
det psykososiale miljøet, trivsel, støtte fra lærere, dialog og medvirkning. Rektor la vekt 
på at dette er en nyttig tilbakemelding til skolen men at det tidligere har vært lav 
svarprosent. Nytt i år er muligheten for å svare på mobil, noe som kan få svarprosenten 
opp.  
 
 
Konkusjon/tiltak: 

• FAU noterte elevundersøkelsen, og oppfordrer foresatte om å gjøre seg kjent 
med denne.  

• FAU oppfordrer foreldre og foresatte til å jobbe for at elevene kan samles om 
felles sosiale ting (årstrinnsgrupper, bursdager, andre sosiale arrangement mm).  

• FAU inviterer skolen til å komme tilbake for å snakke nærmere om mobbing og 
den nye samarbeidsavtalen spesielt.  

• FAU oppfordrer foresatte om å svare på foreldreundersøkelsen, som sendes ut 
15. mars.  

 
38-2016/17 Skoleturen  
Det er kommet et innspill fra foreldre (8 trinn) som har konstituert seg som ansvarlige for 
å få i gang turkomite. De har forberedt et skriv om dette, med forslag til fremgangsmåte, 
frem mot foreldremøtet 23. mars, som er sendt til skoleledelsen. 
 
Det legges opp til at hver klasse vil bli bedt om å utpeke tre turansvarlige og det vil bli 
satt opp et kort informasjonsmøte om saken. Det må også velges kasserer for hver 
klasse og hovedkasserer for turkomite for trinnet.  
 
Det ble gitt signaler fra skolen om at uke 38 synes å være en god uke for å gjennomføre 
turen (høsten 2018).  
 
Det ble også tatt en kort runde på spørsmål knyttet til sted og reisemåte/transport. Det 
ble besluttet at det legges til grunn at reisen gjennomføres med utgangspunkt i tidligere 
turer og legger til grunn malen for årets turgruppe.  
 
FAU følger også opp årets turgruppe (reiser i april) for å sjekke status og regnskap.  
 
FAU vil orientere om rammene for turen på samme foreldremøte.  
 
Konkusjon/tiltak: 

• Forslag til prosess fra turgruppa synes fornuftig og legges til grunn frem mot 
foreldremøtet 23. mars.  

• FAU avklarer nærmere hvordan stemmingen gjennomføres, herunder klasselister, 
med skolen. 

• FAU orienterer på foreldremøtet om rammene for turen.  
• FAU følger opp årets turgruppe med tanke på status og budsjett.  

 

39-2016/17 Skoleball  
Innbydelser ble sendt ut 16. februar. Alt synes være under kontroll. 



Truls Haugen fra den forebyggende barne- og ungdomsenheten i Nordre Aker deltok for 
å orientere, jf vakthold mm. Det fremgitt at det er forberedt godt vakthold under 
skoleballet (10 trinn), også fra skolens ledelse, som vil være til stede. Det vil også bli gitt 
informasjon til elevene om nulltoreransegrensen for alkohol/rus.  
 
Det vil også bli sendt en oppfordring til skolens ledelse om å oppsøke klassene og 
forsterke dette budskapet.  
 
Det fremgår også av invitasjonene at elevene skal bli hentet av foreldre etter at 
skoleballet er slutt.  

 
Konkusjon/tiltak: 

• FAU oppforder foreldre til å hente elevene på skolen når skoleballet er over, som 
det fremgår av invitasjonene.  

• FAU viser ellers til henstillingen fra Truls Haugen om viktigheten av at skolens 
ledelse følger opp og formidler nulltoleransebudskapet i klassene.  

 

40-2016/17 Tema rus   
 

Truls Haugen orienterte/innledet. Når det gjaldt skoleballet la han vekt på at det har vært 
lite problemer med dette og liten sannsynlighet for at noe skal skje, det er godt med 
vakthold og skolen er representert.  
 
Viste også til foreldremøte om rus 15. februar. Det som gir grunn til økende bekymring er 
rus kombinert med nettbruken (bilder, videoer).  

 
Det ble også henstilt til at foreldre er ekstra på vakt når det gjelder avslutningsfesten for 
10. trinn, setter grenser og å følge opp med andre foreldre (ved overnatting eks). 
Tidligere har det blant annet vært teltturer som utvikler seg til fester, med mange folk. 
Dette er det all grunn til at foreldrene vet om og er bevisste på, og viktig at det informeres 
om dette.  

 
Konkusjon/tiltak: 

• FAU henstiller foreldre om å være bevisste på mulige situasjoner, og følge opp 
egne med tydelig grensesetting, samt å ha dialog også med andres foreldre.  

 
Unge og rus – informasjonsmøte 10. mai og hjemmekveld uke 39  
Are Bjørn Pedersen innledet. Et tidligere program, unge og rus, har vært gjennomført av 
skolen over mange år, med positive resultater. Dette vil bli videreført, men har vært 
gjennom en revisjon med tanke på innhold og budskap og vil i år fremstå i "ny drakt".  
 
Det blir informasjonsmøte om dette 10. mai (for 8 trinn) og hjemmekveld uke 39 (til 
høsten), med opplæring av gruppeledere (foreldre) uken før.  
 
I tilknytning til denne saken kom det også opp en oppfording til at skolen også ser på 
muligheten for at spørsmål rundt rus, grensesetting og ikke minst mobilbruk/nettvett i 
kombinasjon med dette, tas opp på egnede måter.  
 
Det ble også påpekt viktigheten av at foreldre er bevisste hvilket ansvar vi har, og at vi 
tar det opp.  

 
 



Konkusjon/tiltak: 
• FAU støtter opp dette tiltaket og bidrar til å backe opp og oppmuntre foreldre til å 

delta på dette. 
• FAU oppfordrer til at dette settes på agendaen –orienteres om – på foreldremøtet 

23. mars.  
• FAU oppfordrer skolen, som foreldre, til å være oppmerksomme på tema som 

gjelder rus, kombinert med nettbruk/mobil, nettvett, også med tanke på innspill fra 
Truls Hagen. Skolen kan gjerne komme opp med flere initiativer om tema nettvett.  

 
 

41-2016/17 Gjennomgang av de enkelte saksområdene 
Økonomi: Ikke ny status.  
SUSNA  (Samarbeidsutvalget for skoleutvikling i Nordre Aker). Synes være mindre trykk 
på barneskoleplasser. Ny skolebruksplan kommer på høring. Kan bli bygget ut på 
engebråten, men noe som det vil bli tatt stilling til i skolebehovsplanen.  

 
Natteravn: Lister er sendt ut 
Driftsstyret: ikke noe nytt.  

 

 
44-2016/17 Eventuelt 
Det var meldt inn et forslag om at skolen burde sørge for at elevene må ut i løpet av 
dagen (friminutt), gå tur e.l. Det ble en diskusjon om dette. Selv om formålet er positivt 
ble det besluttet at det ikke er hensiktsmessig å forplikte skolen til å iverksette denne 
type tiltak når det ventelig vil være utfordrende å gjennomføre rent praktisk. Det vil i 
stedet være viktig å sørge for at saker som fellesaktiviteter, hall, bortennisbord o.l følges 
opp, også for å stimulere til mindre mobilbruk under fritiden/friminutt.  

 
Konkusjon/tiltak : 

• FAU følger opp saker knyttet til aktiviteter og sosialt fellesskap på skolen.  
 
Neste møte:  
Torsdag 16. mars  


