
 

REFERAT FOR FAU ENGEBRÅTEN SKOLE 
Til:    Medlemmer av FAU 

Kopi:    Sveinung Bjørkøy, rektor 

   Steinar Årdal, leder driftsstyret 

Møtedato/-tid:  Torsdag 5. mai 2022 kl. 18.00-20.00 

Møtested:   Skolen 

Referent:   Trude Ågesen 

Møteleder:   Steinar Årdal 

Tilstede:   8a2, 8b2, 8c1, 8c2, 9d2, 10b1, 10b2, 10c2, 10d 

Ikke tilstede:   8a1, 8b1, 8d1, 8d2, 9a1, 9a2, 9b2, 9b1, 9c1, 9c2, 9d1, 10a1, 10a2, 10c1 

 

 

Sak 1.0 – Orienteringssaker 

1.1 Informasjon fra skolen ved rektor (v/Per Christian) 

- De fleste aktiviteter og tilbud er i gang igjen og skolen er i normal drift 

- Engebråten skole skal gå i 17.mai toget i byen og skal gå som nummer 10 i køen. Oppfordrer flest 

mulig til å melde seg på. 

- Tillit & Dialog prosjektet gjennomføres nå disse ukene. Godt engasjement så langt. 

- 10. klasse skal på klassetur i juni. Turen går til Elverum 

- Årets 9. trinn skal på tur til høsten med Hvite busser. Det legges opp til en 3 dagers tur til Rjukan. 

- Skoleåret 2022-23 vil ha ti 8.trinnsklasser. Flere lærere vil ansettes. 

 

Sak 2.0 Informasjon fra FAU  

2.1 Vurdering av behov for konto i FAU 

"Inntektene" til FAU har utelukkende vært knyttet til finansiering av skoletur, hvor overskuddet også 

har vært brukt til å finansiere skoleball. Etter at ordningen med «skoletur i regi av foreldrene» ble 

avviklet, har FAU ingen inntekter og behovet for å ha bankkonto må vurderes. Styret ønsker å drøfte 

om FAU skal a) finne nye inntektskilder og prosjekter/arrangementer eller b) avvikle bankkonto (og 

dermed bli et FAU uten inntekter). Målsetningen er å gjøre en beslutning på FAU-møtet i juni. 

 

Kommentarer: 

- Det må være tydelig prosess for hvordan FAU kan søke støtte til aktiviteter/arrangementer som 

de, i samarbeid med skolen, har blitt enige om å arrangere. 

- Det må også være tydelig at skolen er arrangør og ansvarlig for denne type 

aktiviteter/arrangementer. 

 

2.1 Ny inntaksmodell 

Byrådet vurderer ny inntaksmodell til de videregående skolene (se artikkel på utdanningsnytt.no) 

Foreslått modell har skapt en del diskusjoner og var tema på sist møte i Oslo KFU. Oslo KFU ønsker 

innspill fra FAU på skolene, som de kan ta med inn i sine kanaler med skoleledelsen i Oslo. Saken vil 

kun være til drøfting og styret vil sende over aktuelle punkter til Oslo KFU i etterkant av møtet. 

 



Kommentarer:  

Modellen ble drøftet i FAU og ulike innspill ble gitt. FAU-leder vil gi tilbakemelding på vegne av FAU 

inn til Oslo KFU. 

 

2.2 Skolebehovsplanen 

Skolebehovsplanen er en samlet framstilling av alle planlagte og foreslåtte byggeprosjekter i 

Osloskolen, og høringsfrist er satt til 10.juni. SUSNA vil arrangere møte for skolene i Nordre Aker 

tirsdag 10.mai og ønsker innspill. (Link til Skolebehovsplanen) 

 

Ingen kommentarer på nåværende tidspunkt. 

 

Sak 3.0 – Beslutningssaker 

3.1  Vurdering av behov for konto i FAU, se informasjon punkt 2.1.  

Det ble fremmet forslag om å avvikle bankkontoen for skoleåret 2022-23 da FAU har per dags dato 

ingen inntektsbringende kilde. Dette ble enstemmig besluttet. Denne beslutningen kan revurderes 

ved senere anledning hvis behov.  

 

Det ble også besluttet at penger som står på nåværende FAU-konto skal gis til et veldedig formål og 

etter ønske fra Elevrådet. 

 

Sak 4.0 – Gruppearbeider 

Orientering om arbeidet i gruppene 

4.1 Skole-hjem samarbeid 

Natteravnene er i gang og de er ute hver fredag og lørdag. I tillegg er det også natteravner fra 

barneskolene som går i ukedagen. 

 

4.2 Arrangementer 
Skoleballkomiteen er i rute til skoleballet for 10. klasse den 12. mai. Som tidligere nevnt er dette et 
arrangement skolen er ansvarlig for, men arrangeres i samarbeid med elevene og foreldre. God 
dekning nå på alle dugnadsposter. 
 
Sak 5.0 – Eventuelt 

Det var enighet om at FAU-møtet som er planlagt i juni avlyses. FAU-leder vil sende ut beskjed om at 
rapporter fra hver gruppe ferdigstilles og deles med styret for videreføring til neste skoleår. 


