
 

Referat fra FAU-møte 16. mars 2017 ved Engebråten skole 
 
Til stede: 
8A1 Kari-Anne Ulfsnes 
8A2 Claire Ramstad 
8C1 Inger Jorid Berg 
8C2 Ole Martin Løvvik 
9A1 Are Bjørn Pedersen 
9C2 Trude Løset Odde 
10A2 Stein Eric Gundersen 
10B1 Johan Castberg Hellund 
10B2 Reidar Otto Ullevålseter 
10C1 Halvard Hauer 
 

Fra Engebråten skole: Fungerende assisterende rektor Trine Dybvik 
Fra skoleturgruppen: Tom Kristiansen 

 
Møtested: Rom A11, Engebråten skole (Personalrommet var opptatt)  
 
Møtetid: 16.03.2017 kl. 18.00-20.00 

 
45-2016/17 Godkjenning av agenda og innkalling 

Godkjent 
Det var ikke bestilt rom på forhånd, og det var kollisjon. Leder kan sende datoene til 
skolen for å slippe fremtidige kollisjoner. 
Leder Magnus Blegen var ikke til stede, og nestleder Halvard Hauer var ordstyrer. 
 
46-2016/17 Valg av referent 

Ole Martin Løvvik 
 
 
47-2016/17 Informasjon fra skolen v/Trine Dybvik 

Trine Dybvik informerte om byrådets nye initiativ "Partnerskap mot mobbing i skolen i 
Oslo". Det blir nå aktivitetsplikt. Skolens handlingsplan må dermed revidere; nå skal 
lærere gå aktivt inn for å finne ut om elevene har det bra.  
 
Høringsutkast til skolebehovsplan har blitt tilgjengelig. Det foreslås å utvide Engebråten 
til 9 paralleller (dagens kapasitet er 7). Ferdigstillelse er tentativt 2025. FAU har 
uttalerett. Det ble diskutert hvordan vi eventuelt skal bidra til en høringsuttalelse: skal vi 
sende inn en egen eller hekte oss på skolens? Er det mulig å påvirke en uttalelse fra 
SUS? Frist for uttalelse: 15. juni. 
 
Skolen trenger foreldre til eksamenskurs i matematikk i 10. trinn. De skal varme og 
servere suppe osv. Oppmøte kl. 15:30. Det trengs to personer 22 og 27. mars. Frivillige 
fra FAU 22. mars: Stein Eric, Halvard. 27. mars: Johan.  

 
Konklusjon/tiltak: 

 Når handlingsplanen blir klar, bør den distribueres til foreldrene 

 Høringsutkastet til skolebehovsplan distribueres til FAU, som vurderer å utarbeide 
en høringsuttalelse. Lenke til utkastet legges ut på skolens nettside, og FAU 
informerer om det til alle foreldre. Dette blir en egen sak til neste møte; Otto 
forbereder innspill til saken. 



 Johan får tak i en ekstra person til eksamenssuppekjøkken 27. mars. 

 

48-2016/17 Skoletur 

Planleggingen av skoletur høsten 2018 er i full gang. Tom Kristiansen informerte om 
arbeidet. Et viktig punkt er å bestille tur med alt inkludert, og å ha rigid kontroll av 
reisearrangør. Tom Kristiansen delte ut en liste over ønsker om hva FAU kan bidra med i 
prosessen. 
 
Are Bjørn påpekte at det er svært viktig å følge manualen som ligger i et dokument på 
nettsiden til skolen. Tom Kristiansen og turgruppen sjekker at rammene rundt 
gjennomføringen er i samsvar med dette dokumentet. De har møte søndag 19. mars. 
 
Avstemningen om tur vil bli utført på foreldremøtet 23. mars. De som ikke er til stede, vil 
få tilsendt valgseddel på epost.  
 
Det skal velges en klasseturgruppe på tre personer for hver klasse. Minst tre foreldre per 
klasse må være med som frivillige på tur for at turen skal kunne arrangeres, og 
foreldrene i klasseturgruppen har fortrinnsrett til å være med. Valg av disse skjer også på 
foreldremøtet 23. mars.  

 
Konklusjon/tiltak: 

 FAU hjelper til med igangsettelse av turprosessen for skoletur 2018 (2003-
årgangen). Så snart turgruppene er oppnevnt, overtar de ansvaret. 

 Turgruppen sender epost til FAU om valg av klasseturgrupper på søndag 19. 
mars. FAU-representantene for 8. trinn sender deretter epost om dette til 
foreldrene senest mandag 20. mars. De tre deltakerne i klasseturgruppen velges 
klassevis på foreldremøtet torsdag 23. mars. 

 FAU-representantene i 8. trinn (eventuelt delegert til klassekontakt) gjennomfører 
avstemningen om det blir tur på foreldremøtet 23. mars. De må ta med 
klasselister og hake av de som har stemt. De som ikke er med på møtet, får 
tilsendt epost slik at de kan stemme i etterkant. 

 FAU-representantene i 8. trinn (eventuelt delegert til klassekontakt) gjennomfører 
også valg av klasseturgruppe. Hvis flere enn tre personer melder seg frivillig, blir 
det loddtrekning. 

 Én person i FAU teller opp alle stemmene og avgjør om 90% har stemt for tur. 
FAU velger skoleturansvarlig Anne-Lena til denne oppgaven, og hver klasse 
sender sitt resultat til henne. (Anne-Lena var ikke til stede på møtet.) 

 Det skal etableres en turkasserer for hver klasse, som har ansvar for 
innsamlingsregnskapet i sin klasse og kontakt med hovedkasserer. 
Hovedkasserer har ansvar for selve Berlintur-regnskapet, inkludert sluttoppgjør og 
regnskap som skal godkjennes av FAU. Eventuelt overskudd skal overføres FAU 
for senere å komme de klasser som var med på turen til gode ved skoleballet. Det 
visers videre til etablert håndbok for gjennomføring av Berlintur. 

49-2016/17 Skoleball 

Alt er i rute. 129 av ca. 150 elever er påmeldt. Maks betaling er 350 kr per person, og 
rammen utover dette subsidieres av overskudd fra skoleturen. Eventuelt ekstra 
overskudd brukes til avslutning av 10. klasse. 

 
Konklusjon/tiltak: 



 Vi trenger ikke dette som eget punkt på neste agenda. Leder bør følge opp at det 
skrives en sluttrapport med regnskap. 

 

50-2016/17 Gjennomgang av de enkelte ansvarsområdene 

Økonomi: OK 
 
Natteravn: i rute 
 
SMU: Intet nytt; neste møte 22. mars 
 
SUSNA (Samarbeidsutvalget for skoleutvikling i Nordre Aker): skolehandlingsplanen ble 
behandlet i sak 47. 
 
KFU: stormøte med fokus om psykisk helse 22. mars. Alle FAU-representanter er 
velkommen. Påmelding på http://oslokfu.no/onsdag-22-mars-2017-5/  
 
Driftsstyret: Rapporten "Hvordan sikre en rettferdig fordeling av midler til grunnskolene i 
Oslo?" ble kort presentert. Engebråten skole går så vidt økonomisk i overskudd. 
Foreldreundersøkelsen kommer snart, og FAU bør oppfordre alle til å svare. Elevrådet 
lager video om hvor viktig det er å dusje etter kroppsøvingen. Til høsten blir det åpen hall 
i storefri, etter forslag fra elevrådet. Det arbeides med å forbedre skoleveien for de nye 
elevene fra Korsvoll. 

 
Konklusjon/tiltak: 

 FAU oppfordrer alle på epost og eventuelt på foreldremøte til å svare på 
foreldreundersøkelsen. 

51-2016/17 Eventuelt 

 
Neste møte: 20. april. 
 
FAU ønsker å få oppdatering om status for årets Berlintur. Den er i slutten av april, og 
leder avgjør om de skal inviteres til neste møte (20. april) eller det derpå følgende møtet. 
 
Konklusjon/tiltak: 

 Husk å sende epost til skolen om å reservere rom til neste møte. 

 Turgruppen for skoleturen 2017 (2002-årgangen) inviteres til et av de neste FAU-
møtene for å rapportere om erfaringene. 

 

http://oslokfu.no/onsdag-22-mars-2017-5/

