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Referat fra FAU-møte ved Engebråten skole 

31. januar 2019 

Tilstede: 

Klasse  Navn 

8A1 Inger Jorid Berg 

8A2 Gro Nygaard, leder FAU 

8B1 Anders Slembe FAU, natteravn 

8B2 Randi Synnøve Våge FAU 

8C1 Anne Stubbrud FAU 

8C2 Annike Wilhelmina Refvem FAU - skolebygg 

8D Petter Karal FAU – kontakt til berlinturavstemningsansv 

9A1 Eirun U Hansen, vara FAU 

9A2  Ståle Danielsen FAU - trafikk 

9B1 Espen Ottar FAU 

9B2 Andreas Hatlevik FAU 

9C2 Eigil Olsen FAU 

9D Arve Kallum FAU 

10A1 Camilla Wikstrøm FAU - skoleball 

10B2 Jessie Thangstad, FAU 

10C1 Liv Glomnes FAU - kasserer 

10C2 Stein Malerud FAU 

 

Forfall: 

9C1 (Andreas Eriksen), 10A2 (Jan Rukke), 10B1 (Grunde Beisland), E-gruppa? 

 

Møtested: Personalrommet Engebråten skole  

Møtetid: Torsdag 31. januar 2019 kl. 18:00-20:00, FAU-leder Gro Nygaard ledet møtet 

 

Sak 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling 

Enstemmig Godkjent 

 

Sak 2. Informasjon fra skolen ved rektor Marit Sesseng  

 

Nå gratis skolefrukt tirsdag og torsdag i regi av byrådet 
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Elevundersøkelsen – resultater 

Har presentert resultatene for elevrådet trinnvis og for lærerne i kjerneteamene. Lærer- og 

elevrådsrepresentantene sammen har forberedt sammen hvordan det skal presenteres for 

klassene. Minst en veldig positiv ting, og en ting som det må jobbes med skulle velges ut for 

presentasjon. 

9ende trinn er det vanskeligste året på ungdomsskolen. 

Spm til rektor om de som strever på Engebråten, fanges opp tidsnok i skoleløpet her. Det er et 

høyt snitt, og derved vanskeligere for de som strever. Det er satt i gang lesekurs og styrket 

program for bedre gjennomføring i matematikk, samt styrking på 10ende trinn for de som har 

dårlige karakterer. 

Alle resultater pr skole osv ligger inne på www.skoleporten.no både karakterer og 

grunnskolepoeng. For 10ende trinn. Engebråten ligger over snittet i Oslo, som igjen ligger over 

snittet i Norge. 

En oppfordring fra møtet om å gi enda bedre tilbakemelding til foreldrene. Det ble understreket 

at It’s er en viktig plattform for kommunikasjon, som foreldre må være oppmerksomme på, og 

som skolen også må bruke aktivt. Det varierer veldig hva elevene selv forteller hjemme. 

Rektor understreket at det er kompetansen eleven sitter med på slutten av 10ende trinn som er 

viktig, og som er målet. 

Spørsmål om Websak og felles epostadresse: fungert en uke. Det fungerer å sende saker til den 

nye adressen. 

Skolemeldingsappen – er grei å melde fravær. Fungerer bra. 

 

Elevenes solidaritetsaksjon – faguke og kulturuke i uke 7 

 Gjennom dialog med elevrådet er det blitt enighet om at aksjonen skal støtte Jobbens 

skjærgårdsrydding. 

 Alle klasser skal nå begynne med kildesortering. Bærekraftig utvikling er ett av tre 

gjennomgående tema i den nye læreplanen som kommer til høsten. 

 De fleste pleier å finne seg jobb på den ene eller andre måten. 

Pengeutpressing av skolebarn på Engebråten: 

Vet ikke så mye om dette. Noen elever har blitt utsatt for utpressing via snapchat. Er en politisak 

og under etterforskning. Ikke noen på skolen, visstnok eldre elever. På 9ende trinn. Noen er blitt 

presset til å betale 3-5000 kroner, startet med noen konflikter på Frysja på forsommeren. Truet 

http://www.skoleporten.no/
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med juling.Vet ikke hvor mange som er involvert. Har ikke vært noen sak om dette i klassene. 

Har vært vanskelig avveining hvor mye informasjon skolen skulle gå ut med. 

Sak 3.0 Oppdatering skoleball: budsjett og planer 

 Har vært nære på at det ikke ble skoleball, siden veldig få meldte seg. Nå er det etablert 

en gruppe på fem elever og foreldre også. Har vært tregt. Men komiteen er i gang med 

arbeidet. 

 Budsjettet: vi vet ikke hvor mange som er med og har ikke konsept. Det er 180 på trinnet. 

Kanskje 150 deltakere. Er i kommunikasjon med kasserer angående kostnader og støtte 

fra FAU. 

 Tidligere erfaring: prøver å få moderate budsjetter og tak. Må prøve å unngå at 

arrangementet i seg selv driver kostnader for deltakelse opp. 

 Mange foreldre skal være vakter (om lag 80 stk i 2018) og være svært oppmerksomme på 

alkohol. 

 Truls Haugen, ungdomskontakten i Bydelen bør være orientert om festen. 

 Ballet er torsdag 11. april 

Anbefalinger fra FAU om skoleballet: 

 FAU vil støtte med 20.000 som et utgangspunkt, fra overskuddet etter Berlinturen 

 Inngangsbillett skal koste maksimalt 300 kroner 

 Mangler fortsatt en del representanter fra 10ende trinn, der bør FAU-medlemmet delta 

 FAU har laget en kokebok for skoleball. Klar anbefaling fra FAU om at kokeboken skal 

følges. 

Sak 4.0 Oppdatering skoleutbygging og skolebehovsplan 

Sak fra undervisningsbygg ang mulig utbygging av Engebråten (Neptunvn 28 m.fl) ligger på 

plan- og byggs sider for innsyn. Mange ulike  

Utmerket presentasjon fra Skolebyggansvarlig i FAU (Annike W. Refve) lagt ved referatet. Det 

henvises til denne. 

Politikerne har bedt om å få en plan for en U8 på Engebråten. Saken er i gang i PBE, men er nå 

planlagt klart for politisk behandling først i slutten av 2020. 

Punkter fra diskusjonen: 

 FAU bør være oppmerksom på tilleggsarealer for skolen (eks flerbrukshall) og hvordan 

de skal organiseres, slik at ikke noen få aktiviteter beslaglegger den. 

 Viktig at utearealene blir enda bedre møteområder 

 Det viktigste vil være at det ikke skal være brakker etter en utbygging – endelig løsning 

må analysere faktisk behov framover mest mulig korrekt 

 Ivaretakelse av elevene under utbyggingen 
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Vedtak:  

FAU setter ned en arbeidsgruppe bestående av (Annike W. Refve, Petter Karal, Gro Nygaard og 

Stein Malerud) som forbereder en skriftlig uttalelse til neste møte. 

Sak 5.0 Oppdatering diverse arbeidsområder: 

 Økonomi: 
o 9ende trinn er godt i gang med innsamlingen og har nådd 80% av målet allerede 

o det er 13.000 kroner på FAU-kontoen. 

o Overskudd fra Berlinturen var på 56.300 kroner. Resterende overskudd etter  at 

skoleballet har brukt 20.000, benyttes til skoleavslutninger for 10ende trinn, ca 

6000 kroner pr klasse. 

 SUSNA: ikke vært nytt møte, men blir et utpå våren. Ansvarlig for SUSNA ønsker 

avløsning. Er det noen som ønsker å jobbe med dette? 

 SMU: ikke noe nytt siden forrige møte, skal være møte i slutten av februar 

 KFU: nytt møte onsdag 6. februar på Bjørnsletta skole. KFU-ansvarlig kan ikke gå, men 

oppfordrer alle i FAU til å delta. FAU kan bruke møtene når det er relevante saker på 

dagsorden der. 

 Berlintur 8.klasse: på neste FAU-møte må det være en plan for hvordan avstemning skal 

skje i foreldremøtene 

 Berlintur 9ende trinn: Har fått inn omtrent 80% av det som trengs. Komiteen fungerer 

godt. 

 Natteravnansvarlig: Blir en større sak på neste møte. Er i gang. Hvorfor går man, og 

hvor går man.  

 Skoleballansvarlig: se egen sak 

 Skoleveiansvarlig: har hatt møte med sporveien og FAU andre skoler i bydelen. 

Kommet med innspill om farlige situasjoner ifm utbyggingsprosjektene. Sporveien får 

inn masse forslag til forbedringer, men alt kan ikke gjøres. Det er kontinuerlig fokus på 

små endringer for forbedring. 

 Skolebyggansvarlig: se sak 4.0 for dette møtet. 

 Driftsstyret: Forfall 

 

Sak 6.0 Eventuelt 

Neste møte: 

Neste FAU-møte er da torsdag 28. februar klokka 18 på personalrommet, Engebråten. 


