
Referat fra FAU-årsmøte ved Engebråten skole 

06.oktober 2020  

  

Møtested: Festsalen Engebråten skole  

Møtetid: Tirsdag 06.oktober 2020 kl 18:00-20:00  

Dagsorden:  

Sak 1.0 Informasjon fra skolen ved rektor Sveinung Bjørkøy   

Det er det første møtet for ny rektor med FAU på Engebråten, og rektor uttrykte at han så 
frem til et tett og åpent samarbeid med FAU. 

Videre informerte han kort om koronasituasjon og tiltak ved skolen. Det har til nå ikke vært 
noen elever med koronasmitte på skolen. 
De er dog forberedt på at eventuell melding om smitte kan komme på kort varsel, og skolen 
skal være beredt til å legge til rette for hjemmeskole og oppfølging i tilfelle deler av skolen 
settes i karantene 
 
Skolen forbereder seg på å utvide kapasiteten fra neste høst da elever fra Berg skole kommer 
til å gå på Engebråten. Det vil være 10 paralleller i 8. trinn fra neste høst, og det er planlagt at 
elever fra Berg skole vil gå på Engebråten frem til 2024 i påvente av ferdigstillelse av 
Volsløkka ungdomsskole. I denne forbindelse vil det gjøres noen endringer, oppussing og 
tilpasninger i bruk av deler av skolens lokaler og de midlertidige brakkene. 

Rektor informerte også kort om forestående planer om utbygging av skolen som nå er vedtatt i 
kommunens budsjettplaner. 
Her vil det være et tett samarbeid også med de relevante representantene fra FAU for å følge 
med prosessen. 
Dette vil bli nærmere informert om i senere FAU møter. 
 

Det har vært en spesiell uke for skolen denne uken. En av skolens ansatte har gått bort, og 
skolen vurderes å stenges en halv dag i forbindelse med bisettelse når den skal være. 

Sak 2.0 Årsmøte 

Årsmøtet ble åpnet av nestleder for FAU 2019/2019 Marit Segerstråle 
 
Marit Segerstråle ble valgt til ordstyrer, Bente Norbye Lie ble valgt til referent, Idun Heier og 
Birgitte Grøgaard ble valgt til å signere protokollen  

2.2 Godkjenning av innkalling og dagsorden for møtet 

Det var ingen kommentarer til innkalling eller dagsorden   



2.3 Styrets årsberetning  

Årsrapporten ble gjennomgått inkludert utdypende informasjon om de forskjellige 
aktivitene og ansvarsområdene som FAU er engasjert i. 
Se vedlagte årsrapport 

Utover det som fremgår av årsrapporten om de forskjellige uvalgene ble følgende spesielt 
kommentert: 
 

Driftsstyre 
For Driftsstyre sitter representantene i to år, og det vil ikke være valg av representanter 
fra FAU i år. 

Skolemiljøutvalget (SMU) 
FAUs representanter var ikke blitt kalt inn til SMU møtene i skoleåret 2019/2020. Dette 
er notert og følges opp for kommende skoleår. 

Kommunikasjonsansvarlig hjem-skole var en nyopprettet rolle i 2019/2020 som sterkt 
anbefales videreført i årets FAU. Blant annet ga FAU for fjoråret innspill om stor 
variasjon i grad av tilbakemeldinger og begrunnelser som ble gitt av lærere underveis og 
ved fastsettelse av karakterer.  
  

2.4 Valg av styre  

Leder: Steinar Årdal  
Nestleder  
Kasserer: Idun Heier 
Sekretær/Web ansvarlig: Birgitte Grøgaard (bgrogaard@hotmail.com) 
 
Valg av nestleder ble utsatt til neste FAU møte. 
 

Sak 3.0 Informasjon om FAU sitt arbeid 

Informasjon var dekket ved gjennomgang av årsrapporten. Se vedlagt årsrapport, samt 
kommentarer under sak 2.3 over 

Sak 4.0 Valg av andre representanter  

Følgende valg av representanter til de forskjellige utvalg og ansvarsområder ble foretatt 

SUSNA 
Jon Skurdal 
Elisabeth Ommedal 

SMU 
Ingunn Elise Fjermeros  



KFU: 
Karin Uglem Bjune 
 
Berlintur 8. klasse 
Claire Ramstad 
 
Berlintur 9. klasse 
Steinar Årdal 
 
Berlintur 10. Klasse 
Leder for komiteen er ikke i FAU. 
(Sidsel Avlund)  

Natteravnansvarlig 
Ragnhild Astad 

Skoleballansvarlig 
Margit Brotveit 
 
Skoleveiansvarlig 
Bente Norbye Lie 
 
Skoleutbyggingsansvarlig 
Anniken Revem 
Aleksander Tøndel 
 

Sak 5.0 Eventuelt 

Innmeldte saker: 

Behandling av søknadsskjema «Dysleksivennlig skole». 
Søknadsskjemaet blir gjennomgått av Eli Skaarderud som har sittet i prosjektet. Hun vil 
signere på vegne av FAU og videresender denne til rektor 
 

Ressursfordelingsmodell i grunnskolen. 
Informasjon er sendt til alle representantene.  
Saken skal tas opp nå neste driftsmøte og vil bli referert i neste FAU møte 

 

 

Oslo 7.10.2020  

 

______________________ 

Bente Norbye Lie 



 

 

 

 


