
 

REFERAT FOR FAU ENGEBRÅTEN SKOLE 
Til:    Medlemmer av FAU 

Kopi:    Sveinung Bjørkøy, rektor 

   Steinar Årdal, leder driftsstyret 

Møtedato/-tid:  Torsdag 24. mars 2022 kl. 18.00-20.00 

Møtested:   Skolen 

Referent:   Trude Ågesen 

Møteleder:   Steinar Årdal 

Tilstede:   8a2, , 8b2, 8c1, 8d2, 9a2, 9b2, 9c2, 10a1, 10b1, 10b2, 10c2,  

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

 

 

Sak 1.0 – Orienteringssaker 

Informasjon fra skolen ved FAU leder Steinar (rektor ikke tilstede)  
● Kantinen er nå åpnet og i full drift 
● Aktiviteter i friminuttene er satt i gang igjen 
● Helseteamet og BUP ser en generell økning i Osloregionen for ungdommer som trenger 

kontakt og det er fokus på dette 
● Antall elever på skolen vil øke noe fra høsten.  

 
Sak 2.0 – Informasjon fra FAU  
Endring i foreldrerepresentant i Driftsstyret v/Styret. Steinar, FAU leder er enstemmig valgt som 

representant og tiltrer umiddelbart.  

 

Sak 3.0 – Beslutningssaker 
Ingen 

 
Sak 4.0 – Gruppearbeider 
Orientering om arbeidet i gruppene og arbeid i gruppene 

4.1 Skole-hjem samarbeid 

 

Det er et ønske om å få i gang årstidsgruppene igjen på 8. og 9. trinn for å lettere få i gang ulike 

møter/sammenkomster. Gruppa skal formidle dette til de respektive klassekontaktene. 

 

Kort oppsummering fra SMU møte: 

● Det skal holdes en Elevrådskonferanse i april hvor representanter fra Engebråten også vil 

delta 

● Det er generelt lite fravær hos elevene ved skolen  

● Det ble også informert om årets skoleturer for 10. og 9. klasse. Begge trinnene skal reisene 

foregå i Norge. Foreldre til de respektive trinnene vil få ytterligere informasjon. 

● Vi har fått et nytt miljøteam på skolen som har fokus på å legge til rette for ulike aktiviteter 

og prosjekter for elevene som gamingrom, prosjekt jobberfaring, samarbeid med 

trikkehallen. Miljøteamet kan følges på instagram @engebratenmiljoteam 



● Mobilbruk på skolen ble også diskutert, men generelt mener elevene at dette er et mindre 

problem nå enn tidligere. FAU sitt initiativ på mobilbruk som startes i fjor avvikles, og 

eventuelle fremtidige tiltak diskuteres i tett samarbeid med elevene i SMU.  

 

4.2 Arrangementer 
Skoleball: 
Skoleballkomiteen er på plass og i full gang med planleggingen. Disse går videre med 
planleggingen og etter hvert vil det også bli behov for flere foreldre. Skoleballet har sin egen 
instagramkonto: @ball_engebraaten2022 
 
Skoleavslutning: 
Skoleavslutningen for 10. trinn er under planlegging. FAU har samlet alle klassekontakter og  
FAU representanter til en felles gruppe for å dele informasjon, erfaringer og råd. 
Vitnemålsutdelingen er 16. juni og deles inn i to seremonier: 

17:30: 10C og 10D 
19:15: 10A og 10B 

 
Natteravning har startet opp og opplegget fungerer godt.  

 
 
Sak 5.0 – Eventuelt 
Ingen saker til eventuelt 


