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Referat fra FAU-møte ved Engebråten skole 

Torsdag 25. april 2019 

Tilstede: 

Klasse  Navn 

8A2 Gro Nygaard, leder FAU 

8B1 Anders Slembe, FAU - natteravn 

8B2 Randi Synnøve Våge FAU 

8D Sidsel Auland – Berlintur 8.trinn 

9A1 Eirinn U. Hansen 

9A2  Ståle Danielsen FAU - trafikk 

9B2 Andreas Hatlevik 

9C1 Andreas Eriksen 

9C2 Eigil Olsen FAU 

10B1 Grunde Beisland, FAU 

10B2 Jessie Thangstad, FAU 

10C1 Liv Glomnes FAU - kasserer 

10C2 Stein Malerud, FAU 

 Bent G. Rønning fra Driftsstyret 

 Rektor Marit Sesseng deler av møtet 

 

Forfall: 8A1, 8C1, 8C2, 9B1, 10A1, 10A2 

Møtested: Personalrommet Engebråten skole  

Møtetid: Torsdag 25. april 2019 kl. 18:00-20:00, FAU-leder Gro Nygaard ledet møtet 

 

Dagsorden 

Sak 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling 

Sak 2. Informasjon fra skolen ved rektor Marit Sesseng 

Skoleballet var flott og vellykket. Avslutningen av inneværende skoleår siger på, med eksamen 

for 10.trinn og ulike aktiviteter for de andre trinnene. 

Skolen er også godt i rute i forhold til neste skoleår. Det blir sju klasser på åttende trinn, har 

plass til å ta inn noen søkere på åttende trinn. Lærere er på plass.  

Cathrine Juell går over til UDE (Utdanningsetaten), i ASA (avdeling for skoleanlegg), som 

prosjektleder. Ny undervisningsinspektør starter i august – kommer fra Midtstuen skole. 

Sak 3. Berlintur: status etter valg for 8.klasse (v/Gro Nygaard) 
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Det er 15-20 som fortsatt ikke har stemt. Resultatet må foreligge før neste FAU-møte. FAU 

vurderer å ta opp oppslutningskravet med skolen. 

Sak 4. Oppdatering skoleutbygging: FAUs holdning og ønsker (v Annike Refvem) 

Saken utgår til neste møte 

Sak 5. Skoleballet 

Ballet var veldig hyggelig og vellykket. Kun positive tilbakemeldinger.  

Sak 6. FAU-arbeid 2018-2019 og plan for neste skoleår (v Gro Nygaard) 

Utsettes. 

Sak 7. FAUs kokebok for skoletur: v/Andreas Eriksen 

Dokumentet er justert for å reflektere dagens erfaringer og den måten skoleturene nå blir 

organisert på. Rammer, regler og mal for organisering av de ulike arbeidsoppgavene rundt 

innsamling, planlegging og turgjennomføring er behandlet. 

FAU hadde noen få kommentarer som Andreas oppdaterer dokumentet med. 

Andreas fikk ros for glimrende arbeid med oppdatering som gjør dokumentet til et svært nyttig 

verktøy for de som skal arrangere turen neste år. 

Sak 8. Oppdatering diverse arbeidsområder:  

● Økonomi: Skoleballet er overstått, og resten av overskuddet fra berlinturen skal så deles 

ut til hver avgangsklasse for bruk ifm avslutninger og andre sosiale aktiviteter. Det blir 

om lag 6.100 kroner pr klasse pluss overskudd fra skoleball. 
● SUSNA: Hadde møte 24. april, var primært diskusjon om organisering videre – 

utfordring å finne en som kan ta over lederskapet. Nåværende leder fortsetter. I år igjen. 
● SMU:  
● KFU:  
● Berlintur 8.klasse: se sak 3 
● Berlintur 9ende trinn: er i rute 
● Natteravnansvarlig: Fortsatt diskusjon med Morellbakken angående ravneområder – 

leder og natteravnansvarlig tar kontakt med FAU-leder Morellbakken. 
● Skoleballansvarlig: se sak 5 
● Skoleveiansvarlig: N/A 
● Skolebyggansvarlig: se sak 4 
● Driftsstyret: Det har vært gjennomført en kartlegging av barnas vei til skolen 

(«Barnetråkk») som et ledd i planleggingen av utvidelsen. Driftsstyret har vedtatt 

oppdaterte regler for skoleturer. 



3 
 

Sak 9. Eventuelt 

Neste møte: 

Neste FAU-møte er torsdag 6. juni klokka 18 på personalrommet, Engebråten. 


