
Møtereferat Engebråten FAU 
 
Torsdag 27. mai 2021 kl. 18.  
Møtet ble avsluttet 19:15. 
 
 

Klasse Navn 
Tilstede 
27.05.21 E-post 

8A1 Sebastian Bringsværd x  
8A2 Claire Ramstad x claire.ramstad@xyleminc.com 
8B1 Ragnhild Astad  ragnhildastad@yahoo.no 
8B2 Arve Kallum  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 X 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  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  

(til 19) margit.brottveit@gmail.com 
Driftstyret Gro Nygaard x  

 Rektor Sveinung Bjørkøy x Deltok frem til 18:35 
    

 

Sak 1.0 Agenda godkjent  

Sak 2.0 Informasjon fra Rektor Sveinung Bjørkøy 
 
Engebråten skole har nå hatt en kort periode på gult nivå. Det har normalisert hverdagen for mange.  

Muntlig eksamen er nå avlyst.  

I dag ble det varslet streik. Rektor får ikke vite hvilke lærere som er tatt ut, men får en varsel fire 
dager før lærere eventuelt blir tatt ut. Dette har implikasjoner og skaper bekymringer knyttet til 
standpunkt karakterer, spesielt for 10. trinn. Hvis lærere tas ut i streik vil de karakterene som 
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allerede er satt bli sendt til inntak for videregående skoler. Videregående skoler trenger minst 8 
karakterer for å beregne en snittkarakter. Lærerne på Engebråten jobber nå med å fylle ut 
standpunktkarakterer der disse er sikre. De fleste lærerne er nesten ferdig med dette arbeidet, men 
noen elever har fått mulighet til å vise mere i enkelte fag. Rektor regner med at de fleste kommer i 
mål før noen lærere eventuelt blir tatt ut i streik. Karakterer skulle opprinnelig publiseres 4. juni men 
denne datoen skal flyttes til 11 juni.  
 
Nå skjer det litt oppussing av innvending inventar på skolen. En paviljong pusses også opp for å ta 
imot flere elever fra Berg skole til høsten. I høst blir det totalt 8 parallellklasser på 8. trinn.  
 
Sak 3.0 Høring på anbefaling på nytt opplegg for skoletur 

Driftsstyret skal behandle organisering av fremtidige skoleturer før sommeren. FAU leder gikk 
gjennom anbefaling for nytt opplegg for skoletur. Anbefalingen til driftsstyret er vedlagt dette 
møtereferatet.  
 
Det ble åpnet for diskusjon. FAU representantene var positive til forslaget. Pandemien belyste en hel 
del aspekter ved organiseringen av skoleturer som tidligere ikke har vært helt tydelige.  
 
Det vil ta noe tid å implementere hele opplegget, med involvering av både foreldre og elever. Skolen 
vil prøve å finne noe opplegg for årets 9. trinn, selv om involveringen kan være redusert pga. 
begrenset tid. 

Sak 4.0 Beslutning på disponering og utbetaling av innsamlede midler fra 10.trinn skoletur 

Kasserer (Idun) gikk gjennom forslag til disponering og utbetaling av innsamlede midler (som 
spesifisert nedenfor). Forslaget til disponering ble sendt ut til alle 10. klasse foreldre før påske, og 
kasserer oppfatter at det er bred tilslutning til forslaget. 
 

Det er samlet inn kroner 1.402.609 som foreslås disponert som følger: 
• Kroner 50.000 gis til veldedig formål, som tilsvarer ca kroner 238 kroner per elev  
• 10-klasse elevene har (via elevrådsrepresentanter) gitt uttrykk for at de veldig gjerne 

ønsker å bruke noe Berlin-midler på sosiale tiltak hvis det lar seg gjøre. Dersom det er 
mulighet for og bred tilslutning blant elevene om å gjennomføre en sosial aktivitet i 
skoletiden og under skolens ansvar (f.eks. en dagstur til Tusenfryd) så vil midler bli 
allokert til det. Dette vil bli konkludert på et senere tidspunkt når man ser hva som er 
mulig innenfor gjeldende smittevernregler og andre aktiviteter på skolen.   

• Resterende midler fordeles i første omgang tilbake til hver klasse med utgangspunkt i likt 
beløp til alle elevene som skulle deltatt på turen  

• Det foreslås at hver klasse holder igjen midler til å dekke 10-klasse avslutning og 
eventuelt andre sosiale tiltak som klassen er enige om å gjennomføre – FAU foreslår en 
ramme på kroner 50.000 men at hver klasse kan bli enige om andre beløp   

• Deretter vil resterende midler per klasse tilbakebetales med likt beløp til hver elev 
(utbetaling vil i praksis skje til foreldrene). Dette vil skje i løpet av skolens siste uke, etter 
at øvrige disponeringer er konkludert.  
 

Ros ble gitt til turgruppa for den enorme innsatsen de har gjort.  
 
10. klasse representanter stemte på forslaget og det ble enstemmig vedtatt av 10. klasse 
representanter. 
 



Sak 5.0 Status på ansvarsområder  

5.1 Runde rundt bordet for eksisterende roller  
 
Skoleball (Margit) - skoleballet ble avlyst tidligere i år. 
 
Natteravn (Sebastian) - Natteravn startet opp i april. Det har vært god respons fra foreldre 
på 8. trinn. De fleste tar oppgaven basert på tildelte vakter. Ingen større hendelser er 
rapportert. Informasjonsflyt og kontaktinformasjon har vært største utfordringen. Det kan 
hjelpe fremtidige kull med å strømlinjeforme informasjonsflyten. 
Politiet har forespurt om noen foreldre fra skolen kan melde seg frivillige til å gå natteravn i 
Frognerparken der det har vært store ansamlinger av ungdommer. Foreløpig har foreldrene 
fokusert på egen bydel pga. flere hendelser i nærområdet i vår.  
 
SMU (Morten) - Det har ikke vært noe møte siden sist. Helsesykepleier har hatt fokus på 
dialog med 10. klasse elever.  
 
SUSNA (Jon) – Et møte er planlagt før ferien. Fokuset vil være utsettelse av Engebråten 
utbygging.  Ferdigstillelsen er nå utsatt et år, til 2026.   
 
KFU (Kari)- Det har ikke vært noen møter siden sist.   
 
8.klasse Berlin tur (Claire) - Turgruppa avventer informasjon etter driftsstyret behandler 
forslaget under sak 3.   
 
9.klasse Berlin tur (Steinar) - Penger er allerede utbetalt. Kun 2/3 av beløpet var samlet inn. 
Det kom opp spørsmål om status for utbetaling – alle har ikke mottatt penger ennå.  
 
10. klasse Berlin tur - Behandlet under sak 4. 
 
Skoleutbygging (Annike) – Det er ikke noe nytt utover den annonserte forsinkelsen av 
utbyggingsplaner. Ferdigstillelse er nå satt til 2026, et år senere enn tidligere planer.  
 
Skole vei (Bente)- Det har ikke vært noen aktivitet siden sist.  

Samarbeidsplan skole-hjem - Det har ikke vært noen aktivitet siden sist. 
 
Mobilfri skole (Steinar)- hadde møte i arbeidsgruppen med mål om å gå til møte med skolen. 
Samtalene er fortsatt på ide stadiet 
 
5.2 Runde rundt bordet øvrige medlemmer   
Birgitte - En egen mappe er etablert på dropboks for sluttrapporter. 

Sak 6.0 Eventuelt 

        6.1 Sluttrapport for årets aktiviteter 
 
Alle FAU medlemmer med spesifikke ansvarsområder oppfordres til å skrive sluttrapporter for 
sitt ansvarsområde. Rapportene kan legges i dropbox mappe: 
https://www.dropbox.com/sh/s7yl2wvw5yc5zbv/AADsza0p-P0LLE8wMy03vGJPa?dl=0 

https://www.dropbox.com/sh/s7yl2wvw5yc5zbv/AADsza0p-P0LLE8wMy03vGJPa?dl=0


 Vedlegg 
 
Til: Driftsstyret Engebråten Ungdomsskole 
Fra: Rektor Sveinung Bjørkøy, Leder FAU Steinar Årdal 
Dato: 27.mai 2021 

Retningslinjer skoleturer for 10.trinn 
Det har vært lang tradisjon for å gjennomføre skoletur for 10.trinn ved Engebråten Ungdomsskole. 
Berlin har vært reisemål og turen er ofte omtalt som «Berlintur». Turen er arrangert på privat basis 
av foreldrene, hvor rektor har godkjent turopplegg og pedagogisk innhold. Planlegging og 
gjennomføring av tur har basert seg på «Retningslinjer for skoleturer 10. trinn, vedtatt i 
driftsstyremøte 7.06.2010 og revidert».  
 
Erfaringene fra skoleturene har stort sett har vært positive, men det vært også vært utfordringer 
med tanke på gjennomføring av dugnad og finansering, samt ansvarsfordeling mellom foreldre og 
skole.   
 
Dette notatet belyser de mest sentrale problemstillingene med dagens modell og kommer med 
anbefaling til nytt opplegg for gjennomføring av skoletur. Hensikten er å skape gode og forutsigbare 
rammer for gjennomføring av skoletur, slik at elevene fortsatt får positive opplevelser og minner.  
 

Sentrale problemstillinger 
 
#1 Ansvarsfordeling mellom skole og foreldre 
Turer i tilknytning til grunnskolen er enten en skoletur, i skolens regi, eller en privattur i foreldrenes 
regi. En skoletur kan gjennomføres i skoletiden, mens en privattur må gjennomføres i ferier. For å 
omgå begrensingen om å gjennomføre Berlintur i ferier, har det vært praktisert en «hybrid» ordning, 
forankret i retningslinjene, hvor rektor har godkjent turopplegg og pedagogisk innhold. Dermed har 
skolen gitt tillatelse til at turen gjennomføres i skoletiden. Denne praksisen kan tolkes til å være i 
strid med lovverket, spesielt med tanke på følgende punker:  

• Skoletur kan ikke arrangeres av andre enn skolen. 
• Kollektiv frigiving fra skolen for å dra på privattur er i strid med opplæringsloven.   

  
Vurderingen er videre at mange av de utfordringene rundt ansvarfordeling kommer som følge av 
praktisering av denne «hybridmodellen».  
 
#2 Gratisprinsippet 
Retningslinjene understreker at en privat tur skal følge gratisprinsippet (§ 2-15 Rett til gratis offentleg 
grunnskoleopplæring). I henhold til retningslinjene skal skoleturen finansieres gjennom dugnad 
og/eller anonyme gaver. De fleste baserer seg på salg av for eksempel doruller, sokker eller lignende 
og vanlig praksis er at foreldrene forhåndsbetaler for varene og elevene selger dette ut før en høyere 
pris. Det er relativt få grupper som går sammen i en «god gammeldags dugnad», hvor man lager 
kakelotteri eller gjør en jobb for noen. En del foreldre velger å betale hele eller deler av beløpet fra 
egen lomme.  
 
Både forhåndsbetaling av varer for dugnad og innbetaling av beløpet fra egen lomme kan tolkes som 
brudd på gratisprinsippet.  
 



 
#3 Ansvar ved ulykker 
På samme måte som kommunen har det overordnede ansvaret for elevenes trygghet ved en skoletur 
og kan bli holdt erstatningspliktig hvis en ulykke skulle inntreffe, har foreldrene det samme ansvaret 
på en privattur.  
 
Organisering av en tur for over 200 elever på reise med buss og båt gjennom flere land, med 
overnatting i en millionby som Berlin, er et meget stort ansvar og risikoen for ulykker eller alvorlige 
hendelser er absolutt til stede. Dette betyr at foreldrene, via turkomiteen eller FAU påtar seg et 
meget stort ansvar i forbindelse med gjennomføring en slik tur. 
 

Vurdering 
Turer i tilknytning til grunnskolen er enten en skoletur, i skolens regi, eller en privattur i foreldrenes 
regi. Nåværende praksis med «hybridtur» skaper flere problemstillinger, spesielt med tanke på 
ansvarsfordeling mellom foreldre og skole, men også uklarheter om organiseringen er helt i henhold 
til gratisprinsippet, samt at ansvaret som foreldre påtar seg i forbindelse med gjennomføring av 
turen er meget stort og trolig ikke helt avklart for alle involverte.  
 
På den annen side er det mange positive sider ved skoletur, som samhold, vennskap, felleskap og 
godt faglig utbytte, som er vanskelig å få til i et klasserom, og dette er viktig at ivaretas 
 
Anbefaling: Dagens praksis med en «skoletur i regi av foreldrene» avvikles og erstattes med skoletur 
i regi av skolen. Skoleturen vil være som del av undervisningen og skolen vil stå for finansiering og 
gjennomføring av skoleturen. Skolen fatter endelig beslutning om reisemål etter behandling i "tur-
gruppe" bestående av representanter fra FAU og elevrådsrepresentanter på trinnet. 
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