
 1 

 

Referat fra FAU møte 20 april 2017 ved Engebråten skole 
 
Til stede: 
8A1 Kari-Anne Ulfsnes 
8B1 Magnus Blegen 
8B2 Vara: Svein Thalberg 
8C2 Ole Martin Løvvik 
9A1 Are Bjørn Pedersen 
9A2 Anne-Lena Straumdal 
10A2 Vara: Vita Cepauske 
10B2 Vara: Bent Gether-Rønning 
10C1 Halvard Hauer 
 
Møtested: Personalrommet Engebråten skole  
Møtetid: 20 april 2017, kl. 18-20 

 
52-2016/17 Godkjenning av agenda og innkalling 

Godkjent  
 
53-2016/17 Valg av referent 

Kari-Anne Ulfsnes 
 
54-2016/17 Informasjon fra skolen  

Ingen fra skolens ledelse hadde anledning til å stille i dag 
Skolens ledelse rettet stor takk til FAU for et godt gjennomført skoleball 
 

55-2016/17 Sak 2 Skoletur 

a. Opptelling av stemmer skoletur 2018 
Representant fra skolens driftsstyre kvalitetssikret opptelling av stemmer. Det må være 
90% Ja for at tur skal gjennomføres. 96,6% har svart Ja til tur for i 2018 for de som nå 
går i 8. klasse.  
 
b. Status for skoletur 2017 
Avreise mandag 24 april. Alt er i rute.  

 
Konkusjon/tiltak: 

 Resultatet av stemmegivingen formidles til skolen og turkomite 2018 

 Representant fra turkomite 2017 inviteres til neste møte for å legge frem regnskap 
og formidle erfaringer fra turen. Representant fra turkomite 2018 inviteres også. 
 

56-2016/17 Skolebehovsplan 2018-2027 

FAU-representant i driftsstyret, Bent Gether-Rønning, orienterte om forslaget til 
skolebehovsplan for perioden 2018-2027 som nå er ute til høring.  
Dokumentet er tilgjengelig her: https://www.oslo.kommune.no/skole-og-
utdanning/skoleutbygging-i-oslo/  
 

Skolebehovsplanen oppdateres annethvert år. Behovet for nye tiltak vurderes ut fra 
forventet elevtallsutvikling og skolenes tilstand. Vurderingene gjøres områdevis. 
Engebråten skole tilhører område 8. Behovsvurderinger og tiltak for område 8 er 
beskrevet på side 31-33. For vårt område forventes det økning av 
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ungdomsskoleelever. Planen foreslår å utvide Engebråten skole til 9 parallelle 
klasser per trinn, og bygging av nye permanente bygg for dette. 2025 skisseres som 
ferdigstillingsår.  
 
Høringsfristen er 15. juni. Alle kan sende inn høringsuttalelse. Driftsstyret ved 
Engebråten skole vil sende en høringsuttalelse. 
 
FAU drøftet ulike fordeler og ulemper med forslaget om å utvide Engebråten skole. Flere 
av momentene som ble trukket frem er mer relevante på et senere tidspunkt i prosessen.  
 
Tre momenter som FAU mener det kan være relevante å spille inn til denne høringen er: 

- Er det fare for undervurdering av det fremtidige elevtallet på ungdomsskolenivå i 
området vårt? 

- Er 2025 tilstrekkelig som ferdigstillingsår for 9 paralleller? 2023 er kanskje bedre, 
med tanke på boligbyggingsplaner i området.  

- Behov for felles- og flerbruksfunksjoner må ivaretas når nybygg skal planlegges 
(kultur-, idretts- og andre aktiviteter - både for skole- og fritidsbruk) 

 
Konkusjon/tiltak: 
FAU bidrar inn til høringsuttalelse fra driftsstyret. FAUs representanter i driftsstyret og 
SUSNA tar med innspill fra dagens møte inn i arbeidet med høringsuttalelse. FAU drøfter 
utkast til høringsuttalelse på neste møte.  
 

57-2016/17 Gjennomgang av de enkelte ansvarsområdene  

Natteravn:  Gjennomføres som planlagt 
Driftsstyret:  Ikke vært noe møte siden forrige FAU-møte 
Skoletur:  Se sak 55 
Skoleball:  Regnskap og erfaringer gjennomgås på neste møte 
SUSNA:  Nytt møte i mai 
 
58-2016/17 Eventuelt 

Vitnemålsutdeling for årets 10.klassinger er 21 juni. 17.30. Det er behov for å vite når 
arrangementet er ferdig, for de som planlegger klasseavslutninger etterpå.  
Konkusjon/tiltak: 
En FAU-representant sjekker med skolens ledelse, og ber de formidle forventet 
avslutningstidspunkt. 

En del av elevene fra Korsvoll som skal gå på Engebråten fra H-2017 vil benytte snarvei 
som er dårlig lyssatt.  
Konkusjon/tiltak: 
FAUs representant i driftsstyret sjekker på neste driftsstyremøte hva som er 
hensiktsmessig fremgangsmåte for å fremme innspill til Bymiljøetaten om behov for 
bedre lysetting. 

Skolemiljøundersøkelsen 
Konkusjon/tiltak: 
Orientering om resultatene på neste FAU-møte 

 

Neste møte i FAU er 1. juni 

 

 


