
Møtereferat  Engebråten FAU 4 mars 2021  
Via zoom 18:00 – 20:00 
 
 

Klasse Navn 
Tilstede 
04.03.21 E-post 

8A1 Hanne Gulseth (vara) Ikke tilstede hagu@fhi.no 
8A2 Claire Ramstad Ikke tilstede claire.ramstad@xyleminc.com 
8B1 Ragnhild Astad Ikke tilstede ragnhildastad@yahoo.no 
8B2 Arve Kallum Ikke tilstede a-kallum@online.no 
8C1 Kristin Mesteig x kristin.mesteig@gmail.com 
8C2 Ingunn Elise Fjermeros x ingunnef@hotmail.com 
8D1 Jon Skurdal Ikke tilstede skurdal.jon@gmail.com 
8D2 Magnus Blegen Ikke tilstede magnus.blegen@cannon.no 

9A1 
Alexander Tøndel (repr. 
v/vara Hanne) x aletondel@gmail.com 

9A2 Inna Sangadzhiyeva Ikke tilstede annikensolheim@gmail.com 
9B1 Trude Ågesen x trude.aagesen@gmail.com 
9B2 Steinar Årdal x steinar@ardal.net 

9C1 

Kari Uglum Bjune (repr. 
v/vara Jeanette Moe 
Rogndal) 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 Ikke tilstede 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  x awr@linklandskap.no 

10D 
Margit Brottveit (repr. 
v/vara Henrik Bakken) x margit.brottveit@gmail.com 

Driftstyret Gro Nygaard x  

 
Rektor Sveinung 
Bjørkøy  x Deltok frem til 18:40 

 
 

Sak 1.0 Agenda godkjent  
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Sak 2.0 Informasjon fra skolen ved Rektor Sveinung Bjørkøy  

2.1. Rektor 

Generell oppdatering fra rektor: 

Rektor informerer om at situasjonen rundt covid-19 er krevende for både ansatte og elever, 
men at de til enhver tid er klare for å justere skolehverdagen etter de endringene i 
retningslinjene som måtte komme. Per i dag er det f.eks. ikke behov for å bruke munnbind, 
men det er under diskusjon og det er ventet at det kommer en avklaring rundt dette innen 
kort tid. 

For 10’ende trinn jobbes det nå med å sette sammen et opplegg for å gi elevene og lærerne 
et best mulig grunnlag når det skal settes standpunktkarakterer. Det skal gis gode 
forutsetninger for læring og øving inn mot vurderingene og prøveeksamen. Prøveeksamener 
vil holdes i uke 11 og muntlig eksamen gjelder fortsatt selv om skriftlige eksamener er avlyst.  
 
Status hos lærere/ansatte 

Det holdes ingen fellesmøter/samlinger av alle ansatte og de roterer mellom å jobbe 
hjemmefra og på skolen. Sykefraværet i denne perioden har gått ned og de har en stab med 
faste vikarer. Per i dag er skolen på gult nivå og sammenlignet med rødt gir dette et generelt 
bedre skole- og læringsmiljø. Som tidligere nevnt er de klar på at dette kan endre seg fort og 
at de er forberedt på dette. 

 

Sak 3.0 Informasjon om prosess for disponering og utbetaling av innsamlede midler til 10.trinn 
skoletur 

Det har blitt avklart med Utdanningsetaten, Oslo KFU og Driftsstyret at innsamlede midler til 
klassetur kan tilbakebetales. 

I FAU møtet ble det også informert om at det nå jobbes med å se på prosessen for hvordan 
dette praktisk kan la seg gjøre og dette vil være en beslutning som kun vil involverer 10. 
klasse. Saken vil bli drøftet med FAU-representantene på 10. trinn. Det vil om kort tid bli 
sendt ut informasjonsmail og invitasjon til møte blant 10. klasse FAU-representantene. 

FAU har vært i kontakt med Elevrådsleder og elevrådet har også bedt om å bli involvert i 
diskusjonen disponering av innsamlede midler. Dette tas til etterretning. 

 
Sak 4.0 Orientering om 9. klasse skoletur  

4.1 Behandling av forslag fra turgruppa for avstemning av ny skoletur 

Det har tidligere blitt sendt ut mail til alle foreldre om at turen til Berlin ikke er mulig å 
gjennomføre grunnet uoversiktlig smittesituasjon fremover. 

Turgruppa har derfor bestemt at det i slutten av uke 9 vil bli holdt en ny avstemming om 
skoletur i Norge i uke 38 for dagens 9. klassinger. 



Aller 9.klasse foreldre vil motta en mail med informasjon rundt beslutningen om å avlyse 
Berlinturen, samt hvilke rammer som gjelder for gjennomføring av en eventuell Norgestur 
gitt at det er tilstrekkelig oppslutning om å omdisponerer innsamlede midler til en Norgestur. 
Avstemmingen vil gjennomføres via skolens systemer og de vil levere det endelige resultatet 
til FAU. En stemme per elev. 

Hvis det ikke er oppslutning blant foreldrene til å gjennomføre tur i Norge, avsluttes 
innsamling av penger og tilbakebetales foreldrene. 

Ingen innsigelser fra FAU på at denne avstemningen sendes ut. 

 
Sak 5.0 Status på ansvarsområder  

5.1 Runde rundt bordet for eksisterende roller (skoleball, natteravn, SMU, SUSNA, KFU, 
8.klasse Berlin tur, skoleutbygging, skole vei, samarbeidsplan skole-hjem, mobilfri 
skole) 

Skoleball (Eva Laugen): Per i dag så er det ikke mulig å gjennomføre skoleball. Siste «frist» 
for skoleball er 28. mars.  

Innspill fra elevrådet: De ønsker gjerne å få gjennomført et alternativ skoleball og ønsker at 
det ses på muligheter for hvordan dette kan gjennomføres. 

Andre kommentarer: Klassevise arrangementer kan være en mulighet, men må da være i regi 
av de enkelte klassene. Noen klasser har alt startet planleggingen av et samlet 
klassearrangement etter vitnemålsutdelingen. 

Natteravn: Ingen oppdatering 

SMU (Morten Dillner/Ingunn ): SMU møte 10. februar med blant annet helsesykepleier og 
elevrådsleder og nestleder. 

Helsesykepleier informerte om at de nå jobber med å få tatt kontakt med alle elevene på 
skole for å høre hvordan de har det. Har manglet resurser, men dette har de nå jobbet med å 
få på plass. Vil fortsette å ha månedlige møter i SMU og det oppfordres til å gi innspill til 
relevante saker via FAU. 

SUSNA: Ingen oppdatering 

KFU: Oppdatering nest FAU møte 

8 kl Skoletur: Ingen oppdatering 

Skoleutbygging: Ingen oppdatering 

Skolevei: Ikke noe nytt i forbindelse med dette arbeidet 

Samarbeidsplaner skole/hjem: Ingen oppdateringer 



Mobilfri skole: Saken har vært til diskusjon både i FAU og Driftsstyret. Driftsstyret avventer 
innspill fra FAU og om dette er noe FAU ønsker å utrede ytterligere. FAU vil informere 
Driftsstyre når de har noe å videreformidle. Se vedlegg i møtetreferatet. 

 

5.2  Runde rundt bordet øvrige medlemmer   

Ingen ytterligere kommentarer 
 
 

Sak 6.0 Eventuelt 

6.1  Orientering fra FAU leder om prosessen rundt avlysning av tur til Roseslottet 

Det har kommet inn spørsmål fra 10. klasse foreldre rundt prosessen for avlysning av en 
alternativ skoletur/dagstur for 10. klasse til Roseslottet. FAU-leder orienterte om hva som 
hadde blitt drøftet på FAU møtet 28. januar. Fra referatet står det at skolen ikke kan 
arrangere tur og at FAU kan ikke påta seg ansvaret for å arrangere turene gitt dagens 
smittevernregler. I dette møtet var også elevrådsleder og nestleder til stede og ønsket ikke 
reise på noe tur. 

Rektor informerte om at turen ble avlyst som følge av en helhetsvurdering av situasjonen. 
Videre orientere han om at dette også var en beslutning som var gjort i samråd med sin stab 
og ledelse.  

  


