
 

REFERAT FOR FAU ENGEBRÅTEN SKOLE 
Til:    Medlemmer av FAU 

Kopi:    Sveinung Bjørkøy, rektor 

   Gro Nygaard, leder driftsstyret 

Møtedato/-tid:  Torsdag 28. oktober 2021 kl. 18.00-20.00 

Møtested:   Personalrommet på Engebråten skole 

Referent:   Trude Ågesen 

Møteleder:   Steinar Årdal 

Tilstede:  8a1, 8a2, 8b1, 8b2, 8c1, 8d1, 8d2, 9a1, 9a2, 9b1, 9b2, 9d1, 9d2, 10a1, 10b1, 

10b2, 10c2 

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

 

 

Sak 1.0 – Orienteringssaker 

1.1 Informasjon fra skolen ved rektor 

● Ny læreplan i fokus og arbeidet med å utforme hvordan skolen skal implementere denne er i 

gang. I denne prosessen skal også elevene engasjeres. Det er blant annet satt i gang et eget 

prosjekt hvor grupper med elever i Osloskolen ser på dette sammen og videre gir råd til 

skolene. 

● Skoletur generelt: Opplegg og gjennomføring av skoleturene er under diskusjon blant 

ledelsen i skolen. Rektor ønsker at foreldre for de aktuelle trinnene, 8. og 9. trinn også skal 

være med å drøfte dette videre. Det ble avtalt at Arrangement-gruppa i FAU tar kontakt med 

klassekontaktene i 8. og 9. trinn for å engasjere noen fra hvert trinn som skal være med i den 

videre planleggingen. Elevrådet vil også bli involvert i planleggingen av skoleturene. 

Kostnadene rundt skoletur vil i fremtiden dekkes av skolen, men det er også ønskelig å se på 

mulighetene for å søke eksterne midler. FAU kan bistå med hjelp til dette. 

● Skoletur 10. trinn: Det vil bli arrangert skoletur også for årets 10. trinn etter eksamen våren 

2022. Skolen er i gang med å se på ulike opplegg og det vil komme mer informasjon senere, 

når det er klart.  

● Skoleball for årets 10. klassinger skal arrangeres før påske. Skolen vil være sponsor for ballet 

og dermed blir det kostnadsfritt for elevene. Arrangement-gruppa tar dette videre. 

 

1.2 Dialog med representanter fra Elevrådet 

● Nestleder informerte kort om arbeidet de gjør i Elevrådet. 

● De har startet året med å ha fokus på tre områder: 1) Psykisk helse (i tett samarbeid med 

skolens helseteam), 2) Gjennomføring av årets julekalenderen (fokus på inkludering), 3) 

Diverse skoleturneringer (elevønske). 

● FAU ønsker å ha en regelmessig dialog med Elevrådet rundt relevante tema. Elevrådet 

oppfordres til å ta kontakt med FAU om de ønsker støtte til arbeidet de gjør eller har noe de 

vil informere om. 

 

Sak 2.0 Informasjon fra FAU  

2.1 Informasjon fra møte i OsloKFU 28.09 v/Styret 



● Referatet fra møtet kan leses her: OsloKFU 28. september: digitalt skolegruppemøte for alle 

skolegruppene 

2.2 FAU v/styret har sammen med de øvrige skolene i bydelen signert et felles leserinnlegg publisert 

i Nordre Aker Budstikke angående manglende prioritet av bystyret i skolebehovsplanen. Link til 

innlegget i NAB. 

2.3 Tilbud om kurs i FAU-arbeid i regi av Oslo KFU, torsdag 4.november v/Styret 

 

Sak 3.0 – Beslutningssaker 

Ingen 

 

Sak 4.0 – Gruppearbeider 

Orientering om arbeidet i gruppene: Skole-hjem samarbeid og Arrangementer. 

Begge gruppene har fått opp forslag til ulike tema som de skal jobbe med gjennom skoleåret. 

Gruppene er fortsatt i oppstartsfasen.   

 
Sak 5.0 – Eventuelt 

Ingen saker under eventuelt 

https://www.oslokfu.no/skolegrupper.535835.no.html
https://www.oslokfu.no/skolegrupper.535835.no.html
https://nab.no/meninger/byradet-overser-barna-i-nytt-boligomrade/19.25450
https://nab.no/meninger/byradet-overser-barna-i-nytt-boligomrade/19.25450

