
 

REFERAT FOR FAU ENGEBRÅTEN SKOLE 
Til:    Medlemmer av FAU 

Kopi:    Sveinung Bjørkøy, rektor 

   Gro Nygaard, leder driftsstyret 

Møtedato/-tid:  Torsdag 13. januar 2022 kl. 18.00-20.00 

Møtested:   Personalrommet på Engebråten skole 

Referent:   Trude Ågesen 

Møteleder:   Steinar Årdal 

Tilstede:   8a2, 8c2, 10a2, 8b1, 8c1, 9c2, 9d1, 9b1, 10d, 8d1, 10c1, 9d2, 9a1, 9c1, 10c2,  

10b1, 8b2, 9b2, 9a2, 8a1, 10b2, 8c2 

Ikke tilstede:   9b1, 10a1 

 

 

Sak 1.0 – Orienteringssaker 

1. Informasjon fra skolen ved rektor  
• Skolen og lærerne har høy fokus på å gjøre sitt ytterste for å holde tritt med læreplanen, 

samt ta vare på elevene i en krevende situasjon. 
• Budsjett og strategi: 

Budsjettet for neste skoleår er nå godkjent i Driftstyre. Året 2021 har gitt et overskudd, i 
hovedsak fra ekstra tildelinger knyttet til koronasituasjonen, samt at det har vært et mindre 
forbruk. Det er et ønske om at dette overskuddet skal knyttes til tiltak som vil komme 
elevene til nytte. Staben har også blitt utvidet med ytterligere rådgivere, samt 
miljøterapeuter. 

• Strategi: Arbeidet med strategisk plan er noe utsatt grunnet pandemien.  
Skolen skal forplikte seg til å bli en MOT-skole og både lærere og elever skal jobbe for et 
enda bedre skole- og læringsmiljø 

• Skoletur for årets 10. trinn: Det legges opp til skoletur i løpet av de siste to siste ukene i mai, 
etter eksamen og før vitnemålsutdeling. Sted og opplegg er ikke bestemt enda. Ytterligere 
informasjon vil komme når planene er klare. 

• Skoleball årets 10. trinn: Skolen bekoster dette innenfor en gitt ramme. FAU vil bidra med 
organiseringen etter behov. 

• K-bygget er under utbedring i forhold til ventilasjon. Per i dag er det ingen klassetrinn 
oppholder seg der fast. Det benyttes kun ved enkelttimer. 

• Viktige datoer:  
o Muntlig eksamen avvikles innen 24. mai og skriftlig eksamen avvikles innen 3. juni 
o Sensur skriftlig eksamen 15. juni 
o Vitnemålsutdeling 16. juni 

 
1.2 Gjennomgang «Tillit og dialog» prosjektet, ved Kari Aksum 

• Dette er et prosjekt med fokus på holdninger til rusmidler og relaterte problemer som er 

viktig for ungdommene. Prosjektet involverer både elevene og foreldrene og det skal 

arrangeres to møter: 

1) Foreldremøte «Ungdom i huset»: Diskuterer diverse dilemmaer og planlegge del 2 

som er en hjemmekveld 

2) Hjemmekveld med samtaler mellom ungdom og voksne 



• Kari vil komme tilbake til aktuelle møtedatoer. FAU vil bidra med å videreformidle 

informasjon rundt opplegget og formålet med prosjektet. 

 

 
Sak 2.0 Informasjon fra FAU  
1. Innføring av Teams i FAU v/Styret 

 
Sak 3.0 – Beslutningssaker 
Ingen 
 
Sak 4.0 – Gruppearbeider 
Orientering om arbeidet i gruppene 

4.1 Skole-hjem samarbeid 
Kort orientering om temaer de vil se nærmere på: 

1) Utdanningsvalg: Viktig med tidlig og god informasjon for å sikre at elevene tar gode og riktige 
valg. 

2) Skole-hjem handlingsplan 
3) Temakveld er under planlegging og foreslått tema er rundt kroppspress, mat og sunne 

holdninger 

  
4.2 Arrangementer 
Kort orientering: 

• Natteravner: Det er sendt ut informasjon rundt dette og gruppene er fordelt. Oppstart fredag 
uke 9. 

• Klasseturplanlegging for 8. trinn er i gang. Turen arrangeres av skolen, men det er et behov 
for foreldre som bli med i planleggingen av turen. 

• Klassetur for 9. trinn: Der er opprettet en egen turgruppe og denne gruppen har dialog med 
skolen. 

• Skoleball for 10. trinn: Det er et stort behov for representanter fra hver klasse til å bidra 
rundt arrangementet. Det vil arrangeres et felles møte onsdag 2.februar for FAU-
representantene og klassekontaktene for 10-trinn for å mobilisere innsatsen fra foreldrene til 
skoleball, eventuell skoletur og avslutning.  

 
Sak 5.0 – Eventuelt 
Ingen saker til eventuelt 


