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Referat fra FAU-møte ved Engebråten skole 

28. februar 2019 

Tilstede: 

Klasse  Navn 

8A1 Inger Jorid Berg 

8A2 Gro Nygaard, leder FAU 

8B1 Anders Slembe FAU, natteravn 

8B2 Randi Synnøve Våge FAU 

8C1 Anne Stubbrud FAU 

8C2 Annike Wilhelmina Refvem FAU - skolebygg 

9A1 Hege Hammer, FAU 

9A2  Ståle Danielsen FAU - trafikk 

9B1 Espen Ottar FAU 

9B2 Andreas Hatlevik FAU 

9C1 Andreas Eriksen FAU 

9C2 Eigil Olsen FAU 

9D Arve Kallum FAU 

10B1 Grunde Beisland 

10B2 Jessie Thangstad, FAU 

10C1 Liv Glomnes FAU - kasserer 

10C2 Henrik Bakken, Vara 

 

Driftstyreleder Bent Gether Rønning og bydelens ungdomskontakt Truls Hauge var også tilstede 

 

Forfall: 10A1 

 

Møtested: Personalrommet Engebråten skole  

Møtetid: Torsdag 28 februar 2019 kl. 18:00-20:00, FAU-leder Gro Nygaard ledet møtet 

 

Dagsorden 

 

Sak 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling 

Godkjent – leder vil sende ut en ny, oppdatert kontaktliste, for å sikre at alle som skal ha, får 

innkallingen. 
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Sak 2. Informasjon fra skolen ved rektor Marit Sesseng 

Utbyggingssaken: Skolen har gitt uttalelse, men tar det som det kommer. Skolen foretrekker å 

fortsatt ha en ren ungdomsskole. 

Skolen er opprinnelig bygd ifht U5, dvs at spesialrom er dimensjonert til denne størrelsen. U10 

vil utfordre størrelsen. Vil være kostnadskrevende å bygge flere spesialrom. Skolen foretrekker 

U8, men tar det som til slutt blir realisert. 

Rektor synes det er flott at FAU engasjerer seg i utbyggingssaken. 

Kommunikasjon med foreldre og elever (forovermeldinger, karakterer, informasjon om lekser): 

Lekser: FAU har ønsket å få vite mer om skolens strategi for kommunikasjon til elever og 

foreldre. Lekser skal ikke være mer enn en time pr dag, og det skal legges ut i kalenderen – 

eleven skal kunne planlegge en uke på forhånd. Det skal ikke dukke opp masse lekser fra en dag 

til en annen. Noen fag ligger slik at det må gis lekser over helgen, men de skal vite om den en 

uke før – så det som skal leveres på mandag, trenger ikke å gjøres i helgen. 

Skolen vil gjerne ha tilbakemeldinger dersom det er behov for å presisere ovenstående for 

lærerne. 

It’s: Skolen er enig i at det er uoversiktlig for foreldre på It’s. Veldig lite intuitivt. Lærerne ser 

ikke hvordan det ser ut for foreldre. Det er gjort store forbedringer siden It’s kom – og skolen 

sender stadig inn innspill. Skal være fast innslag på høstens foreldremøter. 

Halvdagene – faglærerne må gjøre endringer der deres fag treffes av endringer. Til dels 

vanskelig å fange opp. Dagene fordeles utover slik at det endrer seg hvilke fag som berøres av 

timene som blir borte. Det må være halve dager fordi elevene ellers ikke får det antall skoledager 

de har krav på. 

Karakterer: vanskelig for foreldrene å vite hvor elevene står fordi det særlig i 8ende trinn tar tid 

før de får karakterer. Skal ikke være noen overraskelse hvilken karakter man får – eleven skal ha 

fått tydelige tilbakemeldinger underveis. 

Skolen involverer gjerne foreldre i samtalegrupper for å forbedre seg på disse områdene. 

Avfallssortering: Det foregår mye forberedelser til å sette i gang prosjektet. 12. mars får skolen 

besøk av klimapilotene. 

Mobilnett: Det skal være nettilgang på skolen for elevene. 
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Sak 3. Natteravning: info og diskusjon 

Natteravnansvarlig Anders Slembe: har invitert bydelskontakt Truls Haugen for å diskutere 

HVOR natteravner fra Engebråten skal gå i framtiden, siden elevene nå kommer fra Korsvoll i 

tillegg til Grefsen og Kjelsås. 

Morellbakken og Engebråten deler skoleåret mellom seg for natteravning, men har elever fra 

ulike områder. 

Truls Haugen (bydelskontakt for ungdom) – natteravningen ble startet da det bare var 

Engebråten skole. Bare Nordre Aker og bydel Røa går natteravn i egen bydel. Hvordan rutene 

bør være nå har ikke han noe godt svar på. Politiet anbefaler at ravningen skal være på Storo. 

Hvis det er mange voksne ute i Storoområdet, vil det være mindre interessant for ungdommen. 

Skal man utvide ordningen slik at 8ende klasse går på høsten og 9ende klasse på våren, i 

Engebråtens eget område? 

Diskusjon om ungdomskontaktens erfaringer i bydelen. 

FAU mener at foreldrene som skal gå natteravn i vår, kan være mer fleksible med hvilke ruter de 

går. I samråd med FAU Morellbakken og Truls Haugen snakker så FAU om hvordan man skal 

legge dette opp neste skoleår. 

 

Sak 4. Skoleutbygging: FAUs holdning og ønsker  

Lederen i driftsstyret, Bengt Gethe Rønning: Driftsstyret har diskutert saken og avgitt uttalelse 

på vegne av skolen ifm skolebehovsplanen. Bydelen avga uttalelse i desember – sammenfallende 

med hva mange andre har kommet med; klart behov for U10-kapasitet i området, ikke 

nødvendigvis på Engebråten. Bydelen antyder U8+B2 som det beste alternativet, forutsatt at B2-

delen bygges slik at ungdomsskolen kan ta over denne når Frysja skole i framtida står klar. Men 

her er mye fortsatt uklart. 

Dersom man går for U10 går man i prinsippet for en dobling av alle spesialområder og 

idrettsanlegg. Både bedre tilrettelegging av flerbrukshall og mulighet for bygging av svømmehall 

er nevnt.  

Driftsstyreleder oppfordret til å følge med på saken på plan- og bygg. 

FAUs Skolebyggruppe hadde laget et utkast til uttalelse som ble diskutert. Dokumentet blir nå 

revidert og tatt opp til vedtak på neste møte, og vil så være et uttrykk for hva FAU mener om 

den. 
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Sak 5. Berlintur: oppdatering på avstemning og innsamling 

Det er laget et informasjonsskriv, og så skal det foretas avstemning i åttende trinns 

foreldremøter. 

 

Sak 6. Søvn hos ungdomsskole-elever 

Punktet ble utsatt til neste møte da forslagsstiller meldte forfall til møtet. 

 

Sak 7. Status skoleball  

Ansvarlig hadde forfall på grunn av samtidig møte i ballkomiteen. FAUs leder og kasserer 

snakker med skoleballansvarlig og evt med ballkomiteen. 

 

Sak 8. Oppdatering diverse arbeidsområder der det er nytt å melde: 

● Økonomi: 
● SUSNA:  
● SMU:  
● KFU: Har vært møte – flere FAU i Oslo Vest ønsker å gjøre en innsats fordi flere skoler 

nå risikerer å få fordelt reduserte midler på grunn av endringene på fordelingsnøkkelen til 

osloskolene. FAU vil vente og se. 
● Berlintur 8.klasse: se sak 5 for dette møtet 
● Berlintur 9ende trinn: Enige om budsjett for hver klasse. Innsamling er i rute, og tar 

sikte på å være ferdig med innsamlingen i starten av april. 
● Natteravnansvarlig: se sak 3 for dette møtet 
● Skoleballansvarlig: se sak 7 dette møtet 
● Skoleveiansvarlig:  
● Skolebyggansvarlig: se sak 4 for dette møtet. 
● Driftsstyret: se sak 4 for dette møtet 

 

Sak 9 Eventuelt 

Det var ingen saker til eventuelt 

Neste møte: 

Neste FAU-møte er torsdag 28.mars klokka 18 på personalrommet, Engebråten. 


