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Referat fra FAU møte 26.04.2018 ved Engebråten skole 
 
Til stede:

8A1 Bjarte Håtveit 

8A2 Ståle Danielsen 

8B1 Ikke tilstede 

8B2 Anne-Marthe Alstad 

8C1 Ikke tilstede 

8C2 Terje Myrland 

8D1 Arne Ivar Olsen  

9A1 Morten Åsli 

9A2 Jan Rukke 

9B1 Guttorm Osborg 

9B2 Niklas Bjørnerstedt 

9C1 Liv Mathilde Glomnes 

9C2 Henrik Grindal Bakken 

10A1 Are-Bjørn Pedersen 

10A2 Karsten Gerdrup 

10B1 Christian Ødegaard 

10B2 Cecilie Lizama 

10C1 Linda Huseby 

 
Møtested: Personalrommet Engebråten skole  

Møtetid: 26.04.2018 kl. 18:00  

01-2017/18 Godkjenning av agenda og innkalling 

Godkjent 

02-2017/18 Valg av referent 

Are Bjørn Pedersen 

03-2017/18 Informasjon fra skoleledelsen 

Rektor Marit Sesseng takket alle som hadde stilt opp og bidratt til å lage et veldig godt og vellykket 
skoleball i mars. Alle var veldig fornøyd og elevene hadde det gøy. Det var ikke rapportert om noen 
utilbørlig oppførsel. Hun takket også foreldrene som serverte suppe på eksamens-forberedelseskveldene. 

Skolen har fått tillatelse til å bruke det gamle tannlegekontoret i samarbeid Trikkehallen og SALTO til 
forebyggende miljøarbeid for elevene på dagtid, i friminuttene bl.a. 

Fra høsten er det 7 klasser av 30 elever på alle trinn på Engebråten. Skolene i bydelen er ganske fulle og 
det skaper en del frustrasjon flere steder hvor elever må starte på andre skoler enn tenkt. Engebråten har en 
ledig lærerstilling utlyst nå. 

Fra neste skoleår planlegges noe de har kalt «Drømmeskolen» hvor det inngår en ordning med 
«elevmentorer» som skal følge opp og hjelpe 8-klasseelever i gang på ny skole. 

Foreldremøtet med tema «Tillit og dialog» med spesielt fokus på rusmidler for 8. trinn pågår akkurat nå 
hvor det snakkes om hvordan foreldre og skole skal følge opp og bidra til å hindre bruk av rusmidler.  

Senere skal et foreldremøte med tema «Ut av tåka» med tilsvarende tema avholdes for 9. og 10. trinn hvor 
ruskontakt Erlend fra bydelen gir råd og informasjon, samt åpner for diskusjon og spørsmål og svar.  

Enkelte elever og «noen spredte grupper» ved skolen røyker hasj på fritiden. De har ikke noe informasjon 
om at det røykes i skoletiden. Politiet og ruskontakten melder om et endret bruksmønster hvor det er 
vanligere blant flere grupperinger av ungdommer å røyke hasj på fest.  

Hvis skolen har mistanke om at elever bruker rusmidler tar de alltid kontakt med foreldrene og bidrar til å 
gjøre en avtale om tiltak med elevene og foreldrene. Bekymrede foreldre kan kontakte ruskontakten i 
bydelen eller helsesøster om de trenger noen å snakke med. 

Skolebehovsplanen (SBP)  

er endret fra forrige versjon. Forslaget er at Engebråten utvides til U9 skole, dvs. 9 klasser på hvert trinn a 
maks 30 elever, dvs. 2 klasser mer enn det blir til høsten. Utvidelse krever at man deler hallen i 3 mot to i 
dag og at det bygges flere garderober. Skolen har også et ønske om ny inngang utenfra for å lette tilgang for 
idretten utenom skoletid. Dagens modulhus se tegning, K3 og D og E blir stående i byggeperioden og vil få 
utvidet tillatelse antageligvis. K1 og K2 er allerede borte (de brune brakkene). Ny skole skal stå ferdig i 2023, 
som er to år tidligere en først planlagt. Spesialgruppen utvides gradvis til 12 elever (9 fra høsten mot 7 nå). 
Barnetallene viser seg imidlertid å gå ned i området hvilket gjør fremtidige behov noe usikre. 
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SUSNA har protokollført at de ønsker at Engebråten skal utvides til U10 for å øke kapasiteten. Det er ikke 
skolen, DS eller FAU enige i og vi vil kommentere det gjennom Terje Myrland som deltar der. 

FAU kan uttale seg til Driftsstyret innen 24. mai om de har innspill til SBP for en felles uttalelse; epost til 
Karsten Gerdrup; karstenogline@me.com. 

 

Mobilfri klasse har vært et prøveprosjekt for å få erfaring om effekten av det. Skolen skal beslutte senere 
om dette skal utvides til høsten evt. bli en permanent ordning. De er veldig delte meninger blant alle grupper 
involvert. 

Alle på 10. trinn skal opp til eksamen i ett muntlig og ett skriftlig fag. Vitnemålsutdeling er 20. juni. 

04-2017/18 Informasjon fra FAU 

Status og fremdrift innsamling til Berlintur for årets 9. trinn. De ligger litt etter på totalsum men det er 
ikke noen krise ennå. Er på ca. 80% og mangler 200.000 med en foreløpig frist 1. mai.  

FAU presiserer for alle foreldrene at det er gruppen som helhet som må samle inn hele summen. Det 
hjelper ikke og er heller ikke meningen at enkeltelever samler inn et delbeløp man har regnet seg 
fram til; trinnet som helhet må samle inn hele summen i fellesskap og solidarisk dekke opp for 
hverandre. Det er med andre ikke noe som heter at «noen ikke har samlet inn sin del», det er ikke slik 
det fungerer og er en absolutt forutsetning for at det arrangeres en tur overhode. 

Vi oppfordrer elevene, gruppene og foreldrene til å samarbeide grupper imellom; slå dere sammen om det er 
vanskelig å få alle med. Skift bildekk, selg boller og kaffe hver helg og fridag og man har alltid kommet i mål 
med totalbeløpet tidligere. 

Årets 8. trinn kan starte sin innsamling når 9. trinn er ferdige. 

05-2017/18 Informasjon fra og innspill til SMU 

Ingen saker og ingen møter 

06-2017/18 Informasjon fra og innspill til Driftsstyret 

Vararepresentant stilte forrige møte, ingen avstemninger. 

07-2017/18 Eventuelt 

Mobilfri skole  

ble prøvd ut i en klasse i 14 dager. Ordningen går i korthet ut på at man samler inn mobilen på morgenen og 
deler den ut på ettermiddagen slik at den ikke er i bruk i skoletiden i det hele tatt. 

FAU synes dette i utgangspunktet er en god ide og ønsker å diskutere om det er et bra tiltak for å bedre 
miljø og læring på skolen. Det har vært uheldige episoder med bilder og deling og tilfeller av trakassering og 
utestenging basert på bruk av mobil og sosiale medier i skoletiden. Det er varierende med sosialt liv i 
klassene og mellom elevene utenom mobilen; de gjør færre ting sammen. Elevundersøkelsen viser også en 
dog svak men liten nedgang i trivselen.  

mailto:karstenogline@me.com
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Hvorfor skal man ha mobil i skoletiden? Det går fint uten på barneskolen. Noen elever er selvsagt sosiale på 
mobilen og det er en annen sosial verden enn vi voksne kjenner; man er «sammen med» andre på mobilen, 
ofte hele tiden. Noen er også kun sosiale på mobil og har det som deres arena og sosiale liv, dette skal vi 
heller ikke glemme i denne diskusjonen. Engebråten har ikke hatt restriksjoner på bruk av mobil hittil bl.a. 
fordi den brukes til dels i undervisningen. Imidlertid er den ikke nødvendig og kan erstattes av PC eller andre 
enheter i andre former. For å bedre klassemiljøet har i bl.a. en lærer startet med tiltak som brettspill i klassen 
i friminuttet i stedet for mobilen. 

Etter en diskusjon med innholdet over, er det generell enighet i FAU om å støtte arbeid med en 
mobilfri skole og at vi ønsker å fortsette å jobbe med skolen for å få det til. 

For å få flere meninger og bedre grunnlag for videre arbeid spør hver FAU-representant sine 
respektive klassers foreldre (og ungdommer?) med en email til alle foreldrene hva de mener om et 
slikt forslag. Klipp ut teksten her eller gjør dem oppmerksom på den når referatet sendes ut og spør om 
deres mening; henstill også til at de leser bakgrunnen og diskusjonen over for litt. 

Mobilfri natt 

er noe vi foreldre må være ansvarlige for og kanskje jobbe for å få til om dette oppfattes som et problem. 
Mange fagfolk oppfordrer til at mobil bør slås av på et klokkeslett for bedre søvn. Det er en utstrakt bruk av 
mobil utover natten for mange unge og det er selvsagt ikke bra for konsentrasjonen neste dag. 

Bruk av it’s Learning  

er problematisk for mange foreldre. Det mangler informasjon, den er vanskelig å finne eller det er store 
variasjoner i det som finnes avhengig av lærer, trinn, fag og tid som kan ha mange årsaker. Særlig skaper 
forskjellen mellom det elevene og lærerne ser og det som deles med foreldrene problemer. Det er mye info 
og fagstoff som kunne være svært nyttig for foreldrene å bruke til å hjelpe ungdommen som trenger det. En 
viktig ting er at når informasjon eller data mangler så vet man ikke om det skal mangle eller om det er noen 
som ikke har lagt det ut. Det bør være en klar struktur slik at der man forventer finne noe så står det noe og 
at alt er fylt ut som skal fylles ut, i korte trekk. 

Foreldre bør være klar over at it’s er basert på Office 365 plattformen som i (altfor) stor grad er basert på søk 
av informasjon og ikke på oversikt. Med andre ord kan man finne mye ved å søke omtrent slik du gjør på 
google på internett. 

Terje Myrland har gjort en stor og systematisk gjennomgang av it’s Learning både med foreldretilgang og 
elevtilgang og har oppsummert de viktigste funnene vedlagt referatet i sin helhet.  

Oppsummert har FAU basert på dette og diskusjon følge henstilling og tilbakemelding til skolen som 
konkrete forslag til hvordan de kan bedre bruken av it’s Learning: 

1. Strukturer informasjonen så foreldrene MÅ involvere seg, dvs. de må lære seg å bruke verktøyet. 
Det kan være tilbakemeldinger eller kvitteringer eller andre temaer som foreldre må ha lest og 
respondert på. Hensikten er å få alle til å bruke it’s fordi det er viktig. 

2. Gi samme tilgang til foreldre som til lærere og elever slik at vi har en felles opplevelse og ser de 
samme ressursene. 

3. Innholdet må struktureres på en lik måte så man enkelt ser hva som skal stå hvor. Det må kreves at 
det fylles ut likt på de samme stedene og at det er obligatorisk å fylle ut slik at foreldre ser hva som 
mangler og hva som skal ha vært fylt ut slik at det ikke er noen tvil. 

4. Informasjonen må komme tidsnok og ikke i ettertid slik at foreldre kan følge opp når det er 
nødvendig. 

 

FAU-møter holdes siste torsdag i hver måned, kl 18:00. 

Neste møte er torsdag 31.05.2018 kl. 18:00. 


