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Referat fra FAU-møte ved Engebråten skole 

Torsdag 6. juni 2019 

Tilstede: 

Klasse Navn 

8A1 Inger Jorid Berg 

8A2 Gro Nygaard, leder FAU 

8B1 Malin Drotninghaug, vara FAU 

8B2 Randi Synnøve Våge FAU, SUSNA 

8C2 Annik W.Refven, Skolebygg 

8D Petter Karal, nestleder 

9B1 Espen Ottar, FAU 

9B2 Andreas Hatlevik, FAU 

9C1 Andreas Eriksen, FAU 

9C2 Eigil Olsen FAU 

9D Arve Kullum, FAU 

10C1 Liv Glomnes FAU - kasserer 

10C2 Stein Malerud, FAU 

 

Sosialpedagogisk rådgiver Kari Aksum og Helsesøster Mona Morken Rui deltok også under 

punkt 1 og 2. 

Forfall: 8C1, 9A1, 9A2, 10A1, 10A2, 10B1, 10B2 

Møtested: Personalrommet Engebråten skole  

Møtetid: Torsdag 6. juni 2019 kl. 18:00-20:00, FAU-leder Gro Nygaard ledet møtet 

 

Dagsorden 

Sak 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling v/ Kari Aksum 

 Eksamen har vært vellykket 

 9.klasse har vært ute i arbeidspraksis 

 Har vært innovasjonscamp på 8.trinn 

 Neste års 8.trinn har vært på besøk 

 Det har vært foreldremøter for 8.trinn 

 FAU vil gjerne at rektor gir en redegjørelse for Engebråtens resultater ifht undersøkelsen 

om skolenes bidrag til læring 

Kari Aksum takket på vegne av skolens ledelse for godt samarbeid gjennom året. 

Sak 2. litt om arbeid med søvn hos ungdomsskoleelevene sosialpedagogisk rådgiver Kari 

Aksum og Mona Morken Rui (helsesøster) 
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 Kari Aksum: Skolen jobber etter læreplanen, og der står det lite om søvn. Det er en del i 

naturfag i sammenheng med puberteten. Ellers tar lærerne det opp i klassene dersom de 

mener det er relevant (eks elevsamtaler eller annet tyder på at søvn er en sak i klassen). 

 Mona Morken Rui: helsesøster tar alltid opp søvn i individuelle samtaler, men ikke noe 

undervisning. Hvis eleven sier de har problemer med søvn tilbys oppfølgingssamtale. 

Undervisning i psykisk helse – der tas også søvn opp. 

Men ikke noe systematisk arbeid på søvnområdet. 

FAU diskuterte litt hva som ev kan gjøres. Det ble foreslått å ha et foreldremøte eller temamøte 

om søvn (i stedet for rus og some), både for elever og foresatte. FAU ble oppfordret av skolen til 

å gi foresatte lenker med tips om søvn som et enkelt og praktisk tiltak. 

Vedtak: Petter Karal tok på seg å ha dialog med skolen for å få til en 

temadag/motivasjonsforedrag for elever/foresatte. 

Sak 3. Berlintur(er): 

 status etter valg for 8.klasse (det blir tur!!) (v Gro Nygaard). 

o Alle unntatt en har stemt. Det ble et tydelig flertall for tur. 

o De ulike klassene har valgt ansvarlige for de ulike rollene, de har møte parallellt 

med FAU 

 Status 9.trinn:  

o alt tyder på at innsamlingen er i mål. 

o Nøvendige reisedokumenter er samlet inn 

Sak 4. Oppdatering skoleutbygging: Forslag til FAUs holdning og ønsker (se vedlegg) (v 

Annike Refvem) 

FAU diskuterte utkastet til innspill fra FAU.  

Vedtak: Dokumentet sendes til bydelen, skolen, SUSNA og de som planlegger utbyggingen. 

FAU inviterer Undervisningsbygg til å komme på et møte og orientere om planene. 

Sak 5. Økonomi – regnskap 2018/2019 

Liv Glomnes gikk gjennom status for økonomien. FAU har hverken inntekter eller utgifter. Men 

det opprettes konti for hvert trinn.  

 For 10.trinn er det 46.000 kroner igjen på konto. Det er mer penger igjen fordi det var 

overskudd både fra Berlinturen og skoleballet (som ble billigere enn fjoråret). Dette 

fordeles til klasseavslutninger i den enkelte klasse. 

Vedtak: Regnskapet for de ulike trinnenes konti for 2018/2019 godkjennes av FAU. 

Sak 6. Oppsummering årets FAU-arbeid (se vedlegg) (v Gro Nygaard) 
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Leder hadde laget en oversikt over arbeidet til FAU i skoleåret som gikk. Den fungerer også som 

en oversikt over faste saker FAU jobber med. Det godkjente regnskapet tas inn i dokumentet. 

Det ble påpekt at det er ønskelig at representantene i driftsstyret også er medlem i FAU fra 

høsten av. 

Vedtak: Med disse justeringene ble oppsummeringen av arbeidet i 2018/2019 godkjent. 

Sak 7. Oppdatering diverse arbeidsområder: Evt oppdatering fra økonomiansvarlig, driftsstyret, 

SUSNA, SMU, KFU, skoleveiansvarlig  
● Økonomi: se sak 6 
● SUSNA: N/A 
● SMU: N/A 
● KFU: N/A 
● Berlintur 8.klasse: se sak 3 
● Berlintur 9ende trinn: se sak 3 
● Natteravnansvarlig: forespørsel om det går an å lage en oppsummering av årets 

natteravnrapporter/hendelser i området i skoleåret som gikk. Leder tar kontakt med Truls. 
● Skoleballansvarlig: N/A 
● Skoleveiansvarlig: N/A 
● Skolebyggansvarlig: se sak 4 
● Driftsstyret: 

● Kommunikasjon skole/hjem-ansvarlig: Stort sett synes foreldre at ting er greit, men 

alle synes at foreldrene får for lite informasjon om elevenes faglige prestasjoner. Forslag 

om at foreldrene i en eller to anledninger (8ende og 10ende trinn for eksempel) får treffe 

alle faglærerne – eks slik som speed-dating er blitt gjort for 10ende trinn, men tidligere 

enn praksis er nå. Forslag også om at dette arbeidet videreføres høsten 2019. 

Sak 8. Eventuelt 

En sak til eventuelt:  

 Hvilke erfaringer har man med juks? Hva tenker skolen rundt juks? FAU-leder sender 

spørsmålet videre til rektor. 

Neste møte: 

Neste FAU-møte er torsdag 29. august 2019. 


