
Møtereferat Engebråten FAU 
 
Torsdag 15. april 2021 kl. 18.  
 
 
 

Klasse Navn 
Tilstede 
04.03.21 E-post 

8A1 Sebastian Bringsværd x  
8A2 Claire Ramstad x 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  magnus.blegen@cannon.no 
9A1 Alexander Tøndel   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  x annike.refvem@multiconsult.no 
10D Margit Brottveit  x margit.brottveit@gmail.com 

Driftstyret Gro Nygaard   

 
Assisterende Rektor Per 
Christian  Gundersen x Deltaker frem til 19:05 

 Nils Halleråker x Gjest frem til kl. 18:40 
 
Andre deltakere på møtet: Mari Johnsrud (FAU leder Kjelsås skole), Stein Viem, Øyvind Stirø 

Sak 1.0 Agenda godkjent  

Sak 2.0 Informasjon fra Oslo Politidistrikt Majorstua politistasjon ungdomsavsnittet ved Nils Tore 
Halleråker 
 
Nils fortalte hvordan politiet jobber forebyggende med ungdommer. De vektlegger forebyggende 
arbeid fremfor fokus på straff. Politiet er helt avhengig av en god informasjonsflyt og samarbeid med 
foreldre.  Foreldre bes melde fra når ting skjer. Politiet har nå hatt litt ekstra fokus i området, men 
trenger foreldre til å gå natteravn for å hjelpe til.  
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Natteravnere bør gå samme 3 + 3 og være synlige. De forventes ikke a natteravnere går mellom i 
situasjoner som eskalerer og ikke lett håndteres. Ring politiet om det skjer noe.  

Nils snakket også om de ulike hendelsene som har skjedd på Kjelsås i det siste. Han mener at det ikke 
er verre her på Kjelsås enn i andre bydeler. Politiet mener at gjeng-tendenser ikke er et stort problem 
Kjelsås, men episoder skjer av og til.   
 
Sak 3.0 Informasjon fra skolen ved Assisterende Rektor Per Christian Gundersen  
 
Skolen går nå inn i forsterket rødt nivå. Det betyr i praksis en halv dag på skolen og en halv dag 
hjemme. Engebråten foretrekker halve dager fremfor annenhver dag på skolen for å møte elevene 
oftere. Arbeidet vil skje i kohorter. Det blir ingen fellessamlinger, sportsturneringer, eller lignende.  
Lærerne (og elever) kan bruke munnbind i undervisningen.  
  
De som har lang reisevei og elever som ikke fungerer godt med kan avtale å få være hele dagen på 
skolen.   

10. trinn har digitale muntlige prøver denne uken. Muntlige eksamener i juni skjer sannsynligvis 
digitalt. Skriftlige eksamener utgår. 8. og 9. trinn har få felles aktiviteter.   
 
Skolen får inn fire nye lærer til høsten.  
 
Det ble diskutert hvordan foresatte kan følge opp lekser digitalt. Engebråten bestemmer ikke selv 
hvilke systemer som brukes på skolen. ITS appen er kun for elever, ikke foresatte.  
Skolen ble anbefalt å tilby informasjon og evt. opplæring til foresatte ved starten av neste skoleår for 
å hjelpe foresatte med å forstå hvor de finner informasjon.  

Foresatte ble anbefalt å benytte seg av portalen på skolens hjemmeside. ITS viser en kalender med 
oppgaver per fag. IST viser fravær og halvårskarakterer. Foresatte har ikke adgang til innleverte 
elevoppgaver.  
 

Sak 4.0 Status på ansvarsområder  

4.1 Runde rundt bordet for eksisterende roller  
Skoleball (Margit Brottveit). Gruppen har besluttet at det ikke lar seg gjennomføre  
 
Natteravn (Ragnhild Astad). Natteravn ble stoppet før påsken pga. smittebekymring. Det 
starter opp igjen til helgen 16. april. Det vil gå 6 foreldre per kveld, med en leder for hver 
gruppe. Sebastian og Ragnhild tar kontakt med gruppelederne for å følge opp. Foreldrene får 
selv ta stilling til smittehensyn. Foreldre i 8. klasse bes oppfordre alle foreldre til å bidra og 
selv bytte/erstatte vakter etter behov.  
 
SMU (Morten Dillner). Det var et møte 17 mars. Der ble det besluttet å igangsette dialog 
med elevene. Har ingen oppdatert status på hva som har skjedd siden sist.   
 
SUSNA (Jon Skurdal). Møte planlegges i mai der skolebehovsplan skal behandles.  
 
KFU (Kari Bjune). Det er avholdt et årsmøte og et gruppemøte. Fokus har vært på 
gruppearbeid som ser på konsekvensene som pandemien har hatt på samarbeidet mellom 
skole og foreldre. Et nytt møte er planlagt neste uke medfokus på alternative 17. mai 



feiringer.   
 
8.klasse Berlin tur (Claire Ramstad). Dettearbeidet er satt på vent. Gruppen ønsker å se hva 
som skjer med pandemien. Det vurderes å sette sammen et lite skriv i april for å sende ut og 
informere foreldre i 8. trinn. Plan før sommerferien anbefales.  
 
9.klasse Berlin tur (Steinar Årdal).  Avstemning gjennomført. Gruppen oppnådde ikke 90% 
støtte og norgesturen måtte dermed avlyses.  
 
10. klasse Berlin tur (Idun Heier). FAU representantene i 10. trinn har jobbet frem et forslag 
til disponering og tilbakebetaling av Berlin midlene. Gruppen hørte på elevrådet for å forstå 
hva elevene ønsket. Et forslag ble sendt til alle 10. klasser. Det planlegges bruk av deler av 
midlene til sosiale aktiviteter osv. avhenger av smittesituasjonen.  
 
Skoleutbygging (Annike Refvem). Brukerprosessen er avsluttet. En ny brukerprosess knyttet 
til oppussing av brakker er igangsatt. Utover dette er det ikke så mye involvering av FAU. 
Oppussing av brakker starter i 2022. Skolen forventes stå ferdig 2025. Midler settes også av 
til møbler i eksisterende skole for å få et helhetlig inntrykk av skolebyggene. 
 
Skole vei (Bente Lie). Det har ikke vært noen møter i denne perioden: 
 
Samarbeidsplan skole-hjem. Ingen aktivitet siden sist. 
 
Mobilfri skole (Ragnhild Astad). Gruppen med foreldre som satte i gang initiativet har 
sammen med FAU leder og Ragnhild hatt møte. De kontakter skolen med et åpent fokus på 
«mobil på skolen» (ikke mobilfri skole).  
 
4.2 Runde rundt bordet øvrige medlemmer   
 Ingen kommentarer 

Sak 5.0 Eventuelt 

5.1 Sluttrapport for årets aktiviteter 
Det gjenstår ett FAU møte igjen for dette skoleåret. FAU styret ønsker å sikre en 
strukturert erfaringsoverføring. Alle ansvarsområder bes skrive sluttrapport for sitt 
område og legge denne i FAU dropboksen. Erfaringsrapport fra klasseturer som ble avlyst 
bes også leveres inn.  
 

5.2 Ny økonomiansvarlig til høsten 
Idun informerte om rollen. Interessenter bes melde seg.   

 

 


