
 

REFERAT FOR FAU ENGEBRÅTEN SKOLE 
Til:    Medlemmer av FAU 

Kopi:    Sveinung Bjørkøy, rektor 

   Gro Nygaard, leder driftsstyret 

Møtedato/-tid:  Torsdag 17. februar 2022 kl. 18.00-20.00 

Møtested:   Videomøte på Teams 

Referent:   Trude Ågesen 

Møteleder:   Steinar Årdal 

Tilstede:   8a2, 8b1, 8b2, 8c2, 8d2, 9a2, 9b1, 9b2, 9c2, 9d1, 9d2, 10b2, 10d 

  Fra skolen: Per Christian Gundersen, Kari Aksum 

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

 

 

Sak 1.0 – Orienteringssaker 

1. Informasjon fra skolen ved rektor  

• Skolen er tilbake til vanlig drift og både elever og lærere er i gang for fullt 

• Til orientering blir det totalt åtte klasser på 8. trinn fra skoleåret 2022/23. Totalt blir det da 

en klasse mer på skolen neste år enn det er i dag. 

• Eksamen på 10. trinn vil bli avlyst og fremdriftsplanen for resten av skoleåret er under 

revidering slik at det legges godt til rette for både læring og sosiale aktiviteter. 

• Skoleball for 10. trinn vil kunne gjennomføres og dato vil fastsettes snarlig. Vil avholdes på en 

torsdag. Skolen har budsjett for dette. 

• Skoletur 10.trinn: Det vil arrangeres tur i Norge via Hvite busser og det tas sikte på én 

overnatting, samt at det gis mulighet for å planlegge enkelte dagsturer. Skoleturene vil 

gjennomføres i løpet av de to siste ukene av skoleåret. Det vil bli behov for hjelp av foreldre, 

men mer informasjon om dette vil sendes ut til FAU-representantene og Klassekontaktene. 

• Planlegging av skoletur for både 8. og 9. trinn er i gang i samarbeid med foreldrene. 

 
1.2 Gjennomgang «Tillit og dialog» prosjektet, ved Kari Aksum 

• 15/2 ble det arranger digitalt foredrag om rus for alle foresatte ved skolen. I tillegg hadde 9. 

trinn et tilsvarende foredrag på dagtid. 

• «Tillitt og dialog» prosjektet er under planlegging og FAU bidrar ved behov. 

• Det vil legges opp til at både elever fra 8. og 9. inkluderes i prosjektet.   

 
Sak 2.0 Informasjon fra FAU  
2.1 Informasjon fra møte i OsloKFU 16.02 v/Styret: 

• OsloKFU består av FAU-representanter fra hele Oslo møtes 

• Et av temaene har hatt fokus på det sosiale i forbindelse med skole og etter skoletid, hvordan 

engasjere foreldre til å ta opp igjen aktiviteter som har vært avlyst over lang tid, 

gjennomføring av skoleturer, idemyldring rundt aktuelle temakvelder osv. 

Sak 3.0 – Beslutningssaker 
Søknad om tilskudd for FAU-skole temakveld (søknad vedlagt) 



● I henhold til punkt 7 i vedtektene kan det søkes FAU om økonomisk støtte til formål som 

kommer skolens elever direkte til gode. Styret har mottatt en søknad om kr 5000 fra FAUs 

arrangement og skole-hjem grupper, til å dekke honorar til foredragsholder til en temakveld 

rundt problematikken spiseforstyrrelse.  

● Styret har vurdert søknaden til å være i henhold til vedtektene og bekrefter at det er midler 

på konto til å dekke søknadsbeløpet. Søknaden legges frem for FAU for sluttbehandling og 

endelig beslutning. 

● Søknaden godkjennes av FAU og de pengene det er etterspurt bevilges. 

 
Sak 4.0 – Gruppearbeider 

● Orientering om arbeidet i gruppene og arbeid i gruppene 

● 4.1 Skole-hjem samarbeid 

o Det er et ønske om å få i gang årstidsgruppene igjen på 8. og 9. trinn og oppfordre til 

ulike møter/sammenkomster 

● 4.2 Arrangementer 
o Skoleballkomitee er på plass. Disse går videre med planleggingen og etter hvert vil 

det også bli behov for flere foreldre. 
o Skoleavslutning 10. trinn – hver representant sjekker opp status for planleggingen 

med klassekontakt 
o Natteravning vil starte opp etter påske. Informasjon vil sendes ut om kort tid. 

 
Sak 5.0 – Eventuelt 
Ingen saker til eventuelt 
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