
Møtereferat  Engebråten FAU 26 november 2020  
Via zoom 18:00 – 20:00 
 
 

Klasse Navn 
Tilstede 
26.11.20 E-post 

8A1 Sebastian Bringsværd x sebri@statoil.no 
8A2 Claire Ramstad  claire.ramstad@xyleminc.com 
8B1 Ragnhild Astad x ragnhildastad@yahoo.no 
8B2 Arve Kallum x a-kallum@online.no 
8C1 Kristin Mesteig x kristin.mesteig@gmail.com 
8C2 Ingunn Elise Fjermeros x ingunnef@hotmail.com 
8D1 Jon Skurdal x skurdal.jon@gmail.com 
8D2 Magnus Blegen x magnus.blegen@cannon.no 
9A1 Alexander Tøndel x aletondel@gmail.com 
9A2 Inna Sangadzhiyeva x annikensolheim@gmail.com 
9B1 Trude Ågesen x trude.aagesen@gmail.com 
9B2 Steinar Årdal x steinar@ardal.net 
9C1 Kari Uglum Bjune x kariuglum@hotmail.com 
9C2 Birgitte Grøgaard  x bgrogaard@hotmail.com 

9D 
Kristine Wiede 
Aasland x kitne@hotmail.com 

10A1 Eva Laugen x elaugen@online.no 
10A2 Elisabeth Ommedal x eommedal@gmail.com 
10B1 Morten Dillner x mortendillner@gmail.com 
10B2 Idun Heier x idun.heier@akastor.com 
10C1 Bente Lie x bente@norbye.com 
10C2 Annike W. Refvem  awr@linklandskap.no 
10D Margit Brottveit x margit.brottveit@gmail.com 

Driftstyret Gro Nygaard x  

 
Rektor Sveinung 
Bjørkøy   Deltok frem til 18:35 

 
 

Sak 1.0 Agenda godkjent  

Sak 2.0 Informasjon fra skolen ved Rektor Sveinung Bjørkøy  

2.1. Nasjonale prøver 
 
Rektor informerte om nasjonale prøver for 8 og 9 trinn som ble gjennomført tidligere i høst. Info 
ligger tilgjengelig på skoleportalen: https://engebraten.osloskolen.no/nyhetsarkiv/nasjonale-
prover2/ 

Resultatene er vist på en skala hvor 50 poeng representerer nasjonalt gjennomsnitt (med 
standardavvik på 10). 
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8 trinn 
8 trinn har nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk.  
 
Lesing: Engebråten hadde et gjennomsnitt i lesing på 58 skalapoeng. Dette er høyere enn fjorårets 
kull der Engebråtens gjennomsnitt lå på 54 skalapoeng.  

 
Regning: Engebråten hadde et gjennomsnitt i regning på 57 skalapoeng. 

Engelsk: Her scorer Engebråten noe lavere enn gjennomsnittet med 55 skalapoeng. Det er vanskelig å 
si hva det skyldes.  
 
Skolen ser ofte en sammenheng med resultat i alle tre områder. Det handler ofte om leseferdigheter 
(også for regning og engelsk). Skolen fokuserer ressurser på de elevene som ligger lavest på skalaen 
for å sikre at de utvikler nødvendige ferdigheter fremover. Det er satt i gang intensive lesekurs for å 
kartlegge utfordringer og hjelpe med strategier for de som trenger mere støtte.  
 
9 trinn  
9 trinn har gjennomført nasjonale prøver i lesing og regning.  
 
Lesing: Engebråten hadde et gjennomsnitt på 61 skalapoeng (sammenlignet med 57 i fjor). Dette er 
en økning på 4 skalapoeng som er vanskelig når en allerede er så høyt på skalaen. 
 
Regning: Her er gjennomsnittet for Engebråten noe svakere, med et gjennomsnitt på 57 skalapoeng 
(opp tre skalapoeng fra i fjor). Skolen observerer at det er noen elever på 9 trinn som sliter mere med 
regningen. Det jobbes spesielt med denne gruppen. 
 
Spørsmål/diskusjon 
Hvordan blir resultatene brukt? Prøvene blir bla. brukt til å oppdage spesielle behov. Skolen har for 
eksempel oppdaget noen tilfeller av dysleksi. 

Ser skolen noen forskjeller mellom gutter/jenter? 
Generelt scorer jentene litt høyere på lesing og engelsk mens det er ganske likt på regning (der gutter 
tidligere har scoret bedre).  
 

2.2. Generell oppdatering på skolehverdagen med Corona restriksjoner 
Skolen er nå på rødt nivå. De hadde fått signaler fra utdanningsetaten og byrådet at de ville få bedre 
tid hvis det ble noen endring. Likevel kom beskjeden kl. 15 på ettermiddagen om å implementere 
endringen til neste morgen. Til tross for kort varsel har de fleste nå kommet inn i en rutine og funnet 
gode måter å løse det på. Engebråten skole har funnet andre måter å håndtere elever som sliter med 
hjemmeskolen. Disse elevene har nå mulighet for å være på skolen hele dagen. Flere har fått 
heldagstilbud etter hvert – i dag er det ca. 40 stykker som benytter seg av dette tilbudet. Bydelen 
hjelper til å følge opp heltidselevene og lærerne hjelper til der mulig.  
 
Generelt er elevene veldig flinke og møter opp som avtalt, deltar i undervisning og 
diskusjonsgrupper, og de leverer inn oppgaver.   
 
Skolen har lagt en del andre fellesoppgaver på is for at lærerne skal ha mulighet for å møtes og dele 
erfaringer på tvers. 



Rødt nivå vil i hvert fall fortsette til 14 desember. Mest sannsynlig ser vi rødt nivå ut året.  
Mindre kohorter og digital undervisning gir også andre muligheter.  Med mindre grupper kan lærerne 
få en bedre oversikt over kompetanse og kunnskaper. Det gjør det lettere for lærerne å følge med på 
enkeltelever. Lærerne på Engebråten legger ned stor innsats for å få det til.  
 

Spørsmål/diskusjon: 

Er det opplegg hvis alt blir stengt ned? Engebråten planlegger nå for begge undervisningsformer 
(digitalt og fysisk). Det er lettere å gå fra rødt til full nedstenging enn fra gult til rødt siden det digitale 
da allerede er på plass.  

Har det vært smitte på skolen? Så langt har det vært et smittetilfelle (elev). Det var også en lærer 
som ble smittet hjemme. Begge personer var i karantene. Ingen var på skolen i perioden som 
smittebærer. Det har også vært noen midlertidige karantener i vente av prøvesvar. Skolen har vært i 
dialog med bydelslegen og har nå et godt system for å følge opp. Nå er skolen klar for å gi digitalt 
tilbud hvis noen klasser må i karantene.  
 
 
Sak 3.0 Valg av nestleder 
 
Trude Ågesen (9B1) meldte seg som nestleder og ble godkjent via virtuell applaus!  
 
 
Sak 4.0 Orientering om 10. klasse skoletur  

Eva L. orienterte om status på skoletur for 10 klasse. Det var et møte i forrige uke og Eva har snakket 
med Sissel som er leder for turgruppa. 
 
Status fra Turgruppa: Turgruppa har vært i dialog med bydelsoverlegen og tilbakemeldingen var at 
på nåværende tidspunktet var  det ingen grunn til å avlyse turen. Videre har det vært møte med hele 
alle foreldrerepresentantene for turen (Tur, dugnad og økonomi) og vurderingen var at det fortsatt 
ønskes at turen skal arrangeres, gitt at smittesituasjonen tillater det. Det vil være et møte med 
skolen 10 desember, hvor skolen har bedt om endelig avklaring. Turgruppa ønsker at avklaring gjøres 
første uka i januar, som vil være siste frist for avbestilling      
 
Faktorer som påvirker beslutningen: Det er viktig at beslutningen blir tatt på objektive kriterier, hvor 
anbefaling fra bydelsoverlege og smitteråd fra myndigheter er vesentlige faktorer.  
 
Prosess for å beslutte: Vedtektene for skoletur dekker ikke den ekstraordinære situasjonen som er 
nå, slik at en beslutning må fattes av FAU, turgruppa og skolen i fellesskap. Turgruppa leverer inn en 
innstilling, som behandles av FAU og skolen. FAU, turgruppa og skolen vil ta beslutning i fellesskap.  
Fra FAU stiller FAU styret, 10. klasse representantene.  

Innsamlede midler ved en eventuell avlysning: En eventuell vurdering av hva som skjer med 
pengene hvis turen skulle bli avlyst, vil først skje etter avgjørelsen er tatt om turen.  

Avbestillingsmekanismer: Turgruppa må avklare avbestillingsmekanismer og forsikringsvilkår. Mister 
man f.eks. pengene hvis hele trinnet, eller en klasse, eller elev er satt i karantene rett før avreise. 
Dette bør være skriftlig i kontrakten for å unngå usikkerhet før og under reisen. Innspill fra FAU var at 
hele skoleturen bør forsikres mot avbestilling eller sykdom, og at man ikke bør belage seg på 



individuelle forsikringer.  
 

Sak 5.0 Etablering av arbeidsgruppe for samarbeidsplan for skole-FAU 

Styret foreslår medlemmer fra SMU, KFU og SUSNA etablerer en arbeidsgruppe. Dette ble støttet 
under møtet.  Andre FAU deltakere som er interessert kan også melde seg.  
 
 
Sak 6.0 Status på ansvarsområder  

6.1 Runde rundt bordet for eksisterende roller (natteravn, SMU, SUSNA, KFU, 8.klasse Berlin 
tur, 9. klasse Berlin tur, skoleutbygging, skole vei, skoleball) 
 
Natteravn (Ragnhild & Sebastian) – Engebråten har ansvaret for natteravn etter jul  
Gruppen har vært i kontakt med bydelen om opplegget og planlegger å sende ut informasjon 
og sette opp oversikter før jul. Bydelen har nevnt at tidligere erfaringer viser at det er viktig å 
komme i gang fra februar. 

Kommentarer: 
Det hjelper å utpeke leder for hver gruppe. Da blir oppmøtet bedre.   
Det ble også anbefalt å sjekke om Korsvoll dekkes godt nok siden det er flere elever som bor 
der.  
 
SMU (Ingunn). SMU har hatt lite aktivitet foreløpig. SMU ansvarlig (Ingunn) har sendt mail til      
rektor om møtedato. Kristine og Ingunn tar en prat for å diskutere hva FAU ønsker å fokusere 
på siden det sosiale miljøet er ekstra viktig nå. Morten Dillner meldte seg også som ressurs til 
denne gruppen. 
 
SUSNA (Jon & Elisabeth). Gruppen har vært i dialog med Thomas Steinheim. Foreløpig status 
er at skolebehovsplanen er utsatt pga. Corona. Et møte er planlagt på nyåret.  
 

KFU (Kari). Gruppen har kontaktet rektor for å sikre at møteinnkallinger videresendes. Har 
foreløpig ikke fått noen møteinnkallinger til KFU møter.  
Gruppen skal prøve å finne frem til møter via KFU hjemmesider, men her må det avklares 
hvilken gruppe Engebråten tilhører - må finne frem til riktig KFU gruppe (Gruppe E)? Der 
ligger agendaene ute.  
 
8. klasse Berlin – ingen oppdatering i dag.   
 
9. klasse Berlin (Steinar). Det er jevnlige møter i turgruppen. Fokus er nå på 
innsamling/dugnad. Trinnet har fortsatt ikke nådd dugnadsmålet. Turen er fortsatt bestilt til 
Berlin. Endelig beslutning om turen går til Berlin eller Norge tas på våren.  
 
Skoleutbygging (Alexander). Gruppen deltok på et møte for tre uker siden der arkitektene 
presenterte fra sin side. De hadde lagt opp et ferdig løp. FAU representantene reagerer på 
veldig redusert inne areal. De etterspurte standarder og ´best practice´ for inneareal men 
møtte liten forståelse fra arkitektene. Hvis det ønskes endringer på tegningene så må det 
stilles mere kraft bak det. FAU og lærerne har litt ulike spørsmål/interesser i møtene med 
arkitekter. Lærerne er mest opptatt av undervisningsrommene og rommenes størrelse.  



 
Spørsmål/diskusjon 
Hva sier lovverket om areal per elev? Er det noen nybygde skoler som en kan trekke erfaring 
fra? Dette ble etterspurt i møtet, men de fikk liten respons fra arkitektene på dette. FAU 
representantene stilte også konkrete spørsmål om m2. Svaret var at krav ble møtt.  
 
Hvem har siste ord? Arkitekten betrakter undervisningsbygg som oppdragsgiver. FAU 
gruppen har ikke fått undervisningsbygg i tale (hvis de var på møtet). Det er uklart om det 
har vært møter med arkitektene tidligere i prosessen.  

Tiltak: Gruppen fokuserer på å en runde med rektor og skoleledelsen i forsøk på å forene 
krefter.  
 
Skolevei (Bente). Det er ingenting nytt fra denne gruppen siden sist.  
 
Skoleball (Margit & Eva). Gruppen kommer tilbake til dette i januar. Det er så mye usikkerhet 
akkurat nå pga. Corona og smittenivå. Festsalen er i hvertfall ledig for den aktuelle datoen. 
 
Spørsmål/diskusjon 
Har Corona-vennlige tiltak blitt vurdert? Dette vil diskuteres av gruppen i januar. 
Kan det være et alternativ å flytte dato til senere? Det er viktig at skoleballet ikke kolliderer 
med eksamen.   
Det ble diskutert at Plan B må vurderes hvis skoleball må avlyses. Alternativ dato eller 
alternativ aktivitet vil diskuteres i januarmøte.  
 
6.2 Runde rundt bordet øvrige medlemmer   
  
Magnus Blegen - melder seg som ressurs til gruppen som skal jobbe med samarbeidsplan og 
skoleutbygging. 
Kristin Mesteig - melder seg som ressursperson for skoleutbyggingsgruppen.   
 
Driftstyret (Gro). Foreslår at hun som leder av driftsstyret kan ta opp saker som FAU vil sikre 
at skolen har fokus på (f.eks skoleutbygging). Dette åpner opp en ekstra arena å diskutere de 
områder som FAU er opptatt av og ønsker større påvirkning på.  
 
 

Sak 7.0 Eventuelt 

7.1 Mobilfri skole (Ragnhild)  
Noen foreldre fra 8. klasse har sendt en henvendelse til skolen, rektor og Ragnhild om mobilbruk på 
skolen. Det er betydelig mobilbruk under friminutter (spesielt for 8. trinn). Det er en del elever som 
reagerer på det. De forteller også at noen av lærerne er lei av at elever bruker klassetid på å 
forberede seg til mobilbruk i friminutter. Det oppleves av noen elever som press til å bruke mobilen 
for å delta sosialt.  
 
Foreldreskrivet (vedlagt) viser også til andre skoler og forskningsresultater mht. mobilbruk. 

Foreldrene bak skrivet ønsker en mobilfri skole. Rektor ønsker at FAU diskuterer det først. Dette har 
vært diskutert i FAU tidligere – men i dialog med skolen har en tidligere landet på en mellomløsning 
at mobil er avslått under timen.  



 
Ragnhild anbefaler å etablere en liten gruppe i FAU og foreldre som skrev brevet. Gruppen kan for 
eksempel legge frem noe under januarmøtet. 
Gruppedeltakere: Ragnhild, Steinar, Monica Flo (representant for foreldre bak initiativet) 
      

7.2 Dysleksivennlig skole 
Foreldre i klasse 9D spør hvordan det informeres videre om Engebråtens søknad om en 
dysleksivennlig skole.  
Forslag: Rektor bes redegjøre om dette i neste møte 

 

 

  



Vedlegg – skriv til skolen om Mobilfri skole 

********************** 

Til rektor og administrasjon på Engebråten skole. 
 
Vi har den siste tiden gjort oss noen tanker rundt elevenes mobilvaner på skolen og har distribuert 
innholdet under til lærere, foresatte og FAU representant for klasse 8B1. Tilbakemelding fra 
foresatte, FAU representant og lærere er at mobilfri skole er ønsket, så raskt som mulig. 
Vi håper med dette på engasjement også fra rektor og skole slik at vi kan få til en endring. 
Med ønske om en god helg. 
Vennlig hilsen 
Monica og Paul 

___________________________________________________________ 
  

Skolen har tilrettelagt for mange fine aktiviteter i friminuttene. Til tross for dette er mitt 
inntrykk som likevel at nesten alle elevene bruker all ledig tid på mobilen. Selv om 
flere lærere forsøker å oppmuntre elever til å gjøre noe annet så er de i dag 
maktesløse. 

Usosialt  

Elevene klarer ikke å begrense seg selv. Appene som elevene bruker (spill og 
"sosiale" medier) er laget med ett formål; å holde brukeren der så lenge som mulig 
og så ofte som mulig.  

De veldig få som IKKE ønsker å bare stirre ned i mobilen, og som ønsker å prate litt, 
bevege seg litt, klarne hodet med litt frisk luft, opplever dette som en skuffende 
overgang fra barneskolen, hvor friminutter var både sosialt og fysisk stimulerende.  

Når elever opplever at man forstyrrer medelever når man tar kontakt så er det på tide 
at noen reagerer. Det svares i enstavelsesord uten å se opp fra mobilen, ikke ment 
som avvisning, men fordi man er fullstendig oppslukt. 

Ukonsentrert 

Et økende antall studier viser til tydelig reduksjon i evnen til å konsentrere seg og 
fordype seg når mobil er tilgjengelig. Selv om mobil ikke er tillatt under selve 
undervisningen viser studier at nærhet og tilgang til mobil også gir redusert 
konsentrasjonsevne.  

Mobbing og ensomhet 

I en undersøkelse svarer 24% av tenåringer at sosiale medier har mest negativ 
virkning, hovedsakelig pga. mobbing, baksnakking, spredning av falske rykter og 
mangel på personlig kontakt. Når dagens elever opplever mobbing, ligner det lite på 
den tradisjonelle definisjonen av begrepet, som forenklet handler om at en elev er 
slem mot en annen. Nå er gjerne flere involvert (grupper), hvor meldinger kan være 



anonyme (Yolo) og forsvinner av seg selv. Ved innføring av mobbeloven fikk lærere 
plikt til å gripe inn. Dette er selvsagt en umulig oppgave når alt foregår skjult. Det 
påligger derfor oss voksne å ta effektive grep for å redusere mulighetene. 

Aldri før har så mange elever i norske skoler rapportert at de er ensomme. De som 
ikke sier det til helsesøster vil heller ikke fanges opp da det ikke lengre er noen ytre 
tegn.  

Mobilfri skole 

Flere land har allerede innført mobilforbud i skoletiden, helt opp til videregående, 
med gode resultater. I Norge er det fremdeles skolen og rektor som må innføre slike 
regler. Flere fremtidsrettede skoler i Norge har innført forbud for flere år siden med 
gode resultater:   

1. elevene er mer i bevegelse  
2. elevene sosialiserer mer og ser på hverandre når de snakker (!) 
3. tydelig nedgang i nettmobbing 
4. høyere trivsel 
5. mer ro og konsentrasjon i timene 
6. bedre læringsresultater 

Internasjonale studier viser at elever på skoler med telefonforbud oppnår høyere 
karakterer, og det er mest tydelig for elever med svake karakterer. Altså et enkelt 
tiltak for å bedre karakterer og redusere ulikheter. Elever på en mobilfrie skoler 
hadde 62% mer informasjon i egne notater og husket også flere detaljer fra 
undervisningen. 

Frankrikes utdanningsminister sa i 2018 om det nasjonale mobilforbudet frem til 
videregående: "Å være åpen for ny teknologi betyr ikke å måtte aksepterer all bruk av 
den. Tiltaket skal hjelpe elevene til å konsentrere seg om undervisningen, bli bedre 
på å sosialisere seg med andre, og forhindre mobbing og trakassering på nett." 

Vårt ansvar 

De beste sosiale relasjoner bygges ved at vi bruker tid sammen med hverandre med 
fysisk tilstedeværelse hvor vi snakker sammen og viser omsorg. Barna våre er i en 
sårbar fase av livet, og de utsettes for utfordringer som ingen generasjon har blitt 
utsatt for tidligere. Fremfor å verne om egen bekvemmelighet må både skole og 
foresatte ta ansvar, selv om det kan medføre å bli upopulær. Det er for mye på spill 
og for mye å vinne for at vi kan lukke øynene for dette.  

Appellen går til altså til rektor, lærere, foresatte og FAU om å innføre mobilforbud på 
skolen, trinnet eller klassen, avskrudd i sekk eller innlosjert på mobilhotell, ut 
ungdomsskolen. Det vil gi lærere bedre mulighet for å undervise og følge opp 
elevene mellom timene. Det vil gjøre det lettere for elevene å ta til seg undervisning, 
oppnå bedre karakterer, etablere sunnere digitale vaner og bedre sosiale ferdigheter. 
 

 


