
Møtereferat Engebråten FAU 
 
Torsdag 28. januar 2021 kl. 18.  
 
Pga. smittevern holdes dette møtet på zoom:  
 
 

Klasse Navn 
Tilstede 
28.01.21 E-post 

8A1 
Sebastian 
Bringsværd x sebri@statoil.no 

8A2 Claire Ramstad x claire.ramstad@xyleminc.com 
8B1 Ragnhild Astad x ragnhildastad@yahoo.no 
8B2 Arve Kallum x 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 x 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 awr@linklandskap.no 
10D Margit Brottveit x margit.brottveit@gmail.com 

Driftstyret Gro Nygaard x  
Rektor Engebråten Sveinung Bjørkøy  x Deltok frem til 20:05 
Sosialpedagogisk 

Rådgiver 
Engebråten Kari Aksum x Deltok frem til 18:30 
Helsesøster  
Engebråten Wenche Andresen  x Deltok frem til 18:50 

Elevrådsleder Erik Halsen 10 A1 x 18:50 – 19:45 

Elevrådsnestleder 
Stella Haagensen 
10C1 x 18:50 – 19:45 

Turgruppa 10 kl. Sidsel Avlund x  
 Eric Rose Johnsen x  
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Stein-Eric 
Gundersen x  

 Tron x  
 Inger x Fra 19:45 

 
 

Sak 1.0 Agenda godkjent 

Sak 2.0 Informasjon fra skolen ved Rektor Sveinung Bjørkøy, helsesykepleier Wenche Andresen, og 
Rådgiver Kari Aksum. 
 
Rektor Sveinung Bjørkøy:  

Smittevern krever en del ekstra tiltak. Det påvirker hvor lærerne får bevege seg på skolen for å unngå 
å smitte noen hvis de selv blir eksponert. Nylige smittetilfeller ved skolen var ikke av det muterte 
viruset.   

Begrunnet begrenset aktivitet under pandemien har skolen nå noen midler å bruke på 
oppgraderinger. Det jobbes med oppgradering av biblioteket med tilhørende elevrom som vil 
fungere som et ‘henge rom’. Skolen har denne uken malt, skiftet vifter, og gjort andre praktiske 
forberedelser. I neste uke kommer det møbler. Alt skal stå ferdig i løpet av uke 6. Elevenes 
involvering har hittil vært begrenset pga. smittevern, men de skal involveres mere fremover for å 
bestemme innhold i rommet.  

Det vil også komme nye møbler til skolen. Her samarbeides det med Undervisningsbygg for å sikre et 
helhetlig inntrykk når det nye bygget kommer. Budsjett begrensninger gjør at det pusses opp 
trinnvis. Oppussing av ett bygg starter sommerferien 2021 med ca. 1 MNOK i budsjett. Totalt vil ca. 3 
MNOK brukes til oppussing.  
Nybygget som oppussingen samkjøres med, forventes stå ferdig i 2025.  

Strategi ar et treårs fokus. Nå jobber skolen med å implementere og innføre den nye læreplanen og 
finner ut av hva lærerne skal vektlegge og jobbe med fremover. Hovedpunktene i den nye 
læreplanen fokuserer på inkluderende undervisning, å medskape, og la elevene sette premisser for 
undervisning og egen læringssituasjon. Dette har vært en treig og vanskelig prosess under 
smitteforhold.  Det forventes at en sammenfatning av lærerplanen legges ut etter den 19 februar. 
 

Akkurat nå fokuserer de fleste lærerne på hjemmeundervisning, klasserom og å kunne gi god nok 
oppfølging.  
 

Kari Aksum (spesialpedagogisk rådgiver): Gjennomfører individuelle samtaler med alle 10. klassinger. 
Hennes inntrykk er at 10. klassingene generelt er flotte elever som holder ut. De savner å kunne 
besøks videregående skoler, kjenne atmosfæren, møte elever som går på de ulike skolene. Kari 
besøker klasserommene for å se at alle klarer å logge seg på VIGO databasen. Noen elever trenger 
mere oppfølging – som Kari jobber med nå.  
 
De fleste 10 klassinger er opptatt av å finne skole de trives på. Karis anbefalinger for hva foresatte 
kan gjøre for å bi denne prosessen: 



- Gå inn på websidene til skolene og se på informasjonen der.  
- Flere skoler har også laget videoer – dere finner disse på websidene. 
- Prøv å snakke med folk som går på den aktuelle videregående skolen. 
- Dra til skolen, se på den og prøv offentlig transport mulighetene.  

 

Spørsmål som dukket opp: 
Hva skjer med eksamen? Undervisningsdirektoratet diskuterer nå saken. 

Corona situasjon og hjemmeskolen. Hvordan følges ’midtsjiktet’ opp – dvs. de elevene som ikke er i 
kategorien som sliter – men har allikevel behov som ikke dekkes? Settes det inn ekstra tiltak for å 
sikre at ‘hvermannsen’ får mere personlig oppfølging fremover? Skolen prøver å følge opp, men ber 
også foreldre gi beskjed hvis det er barn som ikke fungerer med hjemmeskole. Skolen har fortsatt 
noe kapasitet å la noen være heltid på skolen. Det er avhengig av hva foresatte og elever synes selv. 
Foresatte oppfordres å ta kontakt med kontaktlærer (via mail) med kopi til leder for trinnet hvis 
dagens løsning ikke fungerer. 

Hva med generelle bekymringer rundt dagens ordninger med hjemmeskole og smittetiltak? Foreldre 
kan sende meldinger direkte til rektor og trinnleder.  

Wenche Andresen (helsesykepleier). I år er det også to ekstra ressurser på Engebråten 
(helsesykepleier + psykolog). De observerer at en del ungdommer venter med å ta kontakt. Disse 
elevene kvier seg eller ikke synes de har alvorlig nok problemer. Under smittetiltak er det ikke like 
lett å komme forbi og banke på døra. Helsetjenesten vurderer om de trenger å drive mere 
oppsøkende aktivitet. De jobber nå med å få på plass en digital plattform. Mulig det blir en egen 
instagram konto der helsetjenesten kan komme med tips & triks. 
 
Det er viktig at foreldre også minner barna på at det er helt normalt å være lei. Foreldre kan også 
sende epost og SMS til helsetjenesten på skolen hvis de har spørsmål. Nå kan foreldre også ta direkte 
kontakt via Helse Norge – da registreres dette rett inn i journalsystemet. 
 

Sak 3.0 Orientering om 10. klasse skoletur  
 
Elevrådsleder (Erik) og nestleder (Stella) deltok på denne saken.  
 
Sidsel A. orienterte fra turgruppa. Turgruppa har vurdert mulige opplegg for dagsturer. Tre utflukter 
er planlagt, inkludert to halvdagsturer til Roseslottet og Grini, og en heldagstur til Utøya.  

Akkurat nå er også disse turene usikre grunnet nedstengning og smittefare, også knyttet til transport. 
Dette oppleves som høy risiko. Skolen har også vurdert alternative sosiale sammenkomster og har 
vært i kontakt med mange, men nå anbefales det ikke og mange steder er stengt. I dagens 
smittesituasjon kan ikke skolen gjennomføre dette. 
 
Erik (elevrådsleder) og Stella (nestleder i elevrådet). De hadde elevrådsmøte på mandag. Der har 10. 
klasse representanter snakket med sine klasser. De fleste var negative og det var generelt dårlig 
respons hos elevene, gitt dagens begrensninger og smittefare. Elevene er utrygge på 
smittesituasjonen og ønsker ikke reise på tur med den usikkerheten. Både elevrådsleder og nestleder 
uttrykte ønske om å involveres i beslutningene knytte til 10.klassetur.  



Saken ble drøftet og innspill fra flere klasserepresentanter ble hørt. Det var enighet om at elevene 
bør inkluderes i diskusjonen og at byrådets regler og smittevern må overholdes.  

Sveinung B. (rektor) syntes at forslagene turgruppa har kommet frem til er gode mht. læring. 
Dessverre kan ikke skolen arrangere noe nå, gitt dagens restriksjoner. Skolen er også helt avhengig av 
at lærere kan delta.  

FAU kan ikke påta seg ansvaret for å arrangere turene gitt dagens smittevernregler. 

 
Hva skjer med pengene hvis turen blir avlyst?  
FAU leder presiserte at det ikke er FAU som bestemmer over disse pengene. Midlene er samlet inn til 
et spesifikt formål, og kan derfor ikke uten videre benyttes til andre formål eller benyttes av andre en 
de som har samlet inn midlene Situasjonen rundt penger ble drøftet. Det var forståelse for at 
retningslinjene for skoleturer ikke har tatt høyde for situasjonen vi befinner oss i og ikke regulerer 
hva som skal skje ved avlysning. Det ble enighet om å bruke god tid på dette for å sikre at 
beslutninger skjer innenfor lovverket. Styret utreder prosessen for en tilbakebetaling. Driftsstyret har 
spurt Utdanningsdirektoratet om råd angående pengene. 10-klasserepresentantene fikk i oppgave å 
drøfte forslag til alternativ bruk av midler. 

 

Sak 4.0 Orientering om 9. klasse skoletur   
 
Steinar Å. orienterte fra 9 klasse turgruppa. Et skriv ble sendt ut til all foresatte tidligere denne uken. 
Det er besluttet at en Berlintur ikke kommer til å gjennomføres. Nå ser turgruppa på en 3-dagers tur i 
Norge (Rjukan osv).  
 
Saken ble drøftet of FAU representanter kom med innspill fra foreldre. Det ble enighet at også her 
bør elevrådet tas med i diskusjonen.  
 
Det var kommet innspill fra noen foreldre om at siden Berlintur nå var avlyst, så var ikke dette lenger 
turen som det var stemt over. Turgruppa tar med dette inn videre vurdering. 

Turgruppa for 9. klasse tar en beslutning i mars og er i kontinuerlig dialog med skolen.  

 

Sak 5.0 Status på ansvarsområder  

5.1 Runde rundt bordet for eksisterende roller 
 
Natteravn (Ragnhild S.) – planleggingsarbeidet starter opp i begynnelsen av mars. 
 
SMU (Ingunn F.) Det har kommet en innkallelse og et utvalg etablert for å se på ungdommens 
psykiske og psykososiale helse. Møtet er i neste uker. Foreldre bes komme med innspill om 
de ønsker at noen saker tas opp. Noe av dette arbeidet knytte til det fysiske miljøet kan 
overlappe med skoleutvalget – en dialog er startet mellom representantene. 
 
SUSNA (Jon S.) Her har det ikke vært møte siden sist.  
 



KFU (Kari B.) Det er et møte planlagt for uke 7. 
8.klasse Berlin (Claire R.) Gruppen ønsker dialog med foreldre og elever før kickoff senere i 
vår. 
  
Skoleutbygging (Annike). Det er holdt et brukermøte hvor en overordnet plan ble presentert 
Fokus på sosiale soner både ute og inne. Også fokus på å tenke kreativt på bruk av klasserom 
(ikke bare tradisjonelle pulter – litt større variasjon). Annike legger ut referat på Spond når 
det er tilgjengelig. 
 
Skole vei (Bente L.). Ingen møter siden sist. Det har kommet innspill fra elever fra Korsvoll 
som ønsker en trapp på fremtidig skolevei.  

Skoleball (Eva L.) har snakket skolen. Det er tradisjon å ha skoleballet torsdagen før påske. 
Skolen har ikke lov til å leie ut festsalen under pandemien med dagens smittevern. 
Alternativer ble drøftet, men ingen beslutning ble tatt. Gruppen ser an situasjonen og har 
bedt elevrådet om innspill. 

Samarbeidsplan skole-hjem. Ingen oppdatering i dette møtet. 
 
Mobilfri skole. Ingen oppdatering i dette møtet 
 
 
5.2 Runde rundt bordet øvrige medlemmer    
Ingen andre saker 
  

Sak 6.0 Eventuelt 

Ingenting ble tatt opp under eventuelt.  
 
 
Møtet ble avsluttet kl. 20:25 

 


