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Referat FAU 28.11 2019 

Klasse Navn Ansvarsområde 

Til stede 

28.11.19 E-post 

8A1 Eli Skaarderud Lære- og skrivevansker X eli.skaarderud@gmail.com 

8A2 Gudmund Skjeldal KFU X gskjeldal@yahoo.no 

8B1 Per Holm Nordheim 1. vara Driftsstyret  

per.holm.nordheim@coop.

no 

8B2 Ingunn Elise Fjermeros SMU  ingunnef@hotmail.com 

 Mona Vibeke  X  

8C1 Grete Eli Berg 

8. klasse Berlintur-

ansvarlig  grete.e.berg@gmail.com 

8C2 Jessie R. Thangstad Natteravnansvarlig X jessietha@gmail.com 

8D Pål Schärer Natteravn X pscharer@online.no 

9A1 Eva Laugen 

9. klasse fau-Berlintur-

kontakt X elaugen@online.no 

 Mette W. Rødal   Mette@ronningen.fhs.no 

9A2 Gro O. Nygaard Leder X gronyg@gmail.com 

 Jochen Büchner   buechnerjo@gmail.com 

9B1 Yun Jeanett Mo 

SMU /3. vara 

driftsstyret  jeanettm@gmail.com 

 Svein A. Thalberg  X 
Svein.thalberg@gmail.com 

9B2 Idun Heier 

Kasserer/økonomiansva

rlig X idun.heier@akastor.com 

 Randi S. Våge SUSNA  

randi.synnove.vage@gmail.

com 

9C1 Anne Stubbrud   astubbrud@hotmail.com 

 Anne Mette H. Hansen   amhh0603@gmail.com 

9C2 Annike W. Refvem Skoleutbyggingskontakt  

annike.refvem@linklandska

p.no 

9D Petter J. Karal Driftsstyret X Petter@karal.no 

10A1 Eirin Ulleberg Hansen Skoleballansvarlig  eirinuh@hotmail.com 

 Geir Jonatan Sharabi  X geirjs@yahoo.no 

10A2 Karsten R. Gerdrup  X karsten72@hotmail.no 

10B1 Espen Ottar  X espen.ottar@gmail.com 

10B2 Marta Stranden 

SUSNA+2.vara 

Driftsstyret X marta.stranden@gmail.com 

10C1 Preben W. Marcussen Sekretær X 

preben.marcussen@redcro

ss.no 

10C2 Marit Segerstråle 

nestleder, 

kommunikasjonsansvarl

ig X maritseg@gmail.com 

10D Erik Lehne Skoleballansvarlig 2 X erik.lehne@gartner.com 

mailto:Svein.thalberg@gmail.com
mailto:erik.lehne@gartner.com
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1. Agenda godkjent 

 

 

2. Informasjon fra skolen, ved rektor Marit Sesseng: 

● Det er flere ressurser elever og foreldre kan ta kontakt med for å få assistanse i forbindelse 

med rusutfordringer. Skolen har to helsesykepleiere og bydelen har to ruskonsulenter, 

hvorav den ene skal være fysisk til stede på Engebråten en gang i uken. I tillegg er det mulig å 

kontakte politiets forebyggende avdeling. FAU oppfordrer skoleledelsen til å gjøre 

kontaktinformasjonen lettere tilgjengelig på skolens hjemmeside.  

30. mars blir det møte om rusproblematikk hvor foresatte i 9. og 10. klasse blir invitert. 

● Overgangen fra barne- til ungdomsskole er stor, og flere foreldre synes det er vanskelig å ha 

oversikt over elevenes skolearbeid. Skolen ønsker at foreldre logger inn på nettsiden hvor 

man i kalenderen og timeplanen får oversikt over lekser og planer. FAU håper skolen kan 

bruke mer tid på opplæring av både elever og foreldre i ITS når man starter i 8. klasse.  

● Skolen har utarbeidet et reglement for bruk av anmerkninger og dette skal være kjent for 

både lærere og elever. Oppfatter foreldre at dette ikke brukes på en hensiktsmessig måte 

oppfordres det fra skoleledelsen at dette tas opp med kontaktlærer i første omgang.  

● Tilgang til og bruk av mobiltelefon er i dag styrt av den enkelte lærer, hvor hvert klasserom 

har egen mobilkasse. Hovedregelen er at mobiltelefonen plasseres i denne før hver 

skoletime. Skolen ser at bruk av mobiltelefon i friminuttene kan medføre mindre sosialt 

samvær, og man har derfor hatt økt fokus på tilrettelagte aktivitetstilbud.  

● Skolens gjeldende strategiske plan er tilgjengelig på hjemmesiden. Ny er under utarbeidelse, 

basert på byrådets overordnede føringer. Denne har to fokusområder: Læring og trivsel, med 

spesiell innsats for dem som sliter faglig. Til høsten blir det ny læreplan for 8. og 9. klasse, 

mens 10. klasse (nåværende 9.) forholder seg til dagens læreplan. Dette blir et agendapunkt 

på et senere FAU-møte. 

● Etter oppfordring fra FAU vil skoleledelsen på et senere møte redegjøre for skolens bruk av 

vurderinger/faglige tilbakemeldinger. 

  

3. Berlin-tur 2019 

Siri Lin og Hallvar presenterte erfaringer og regnskap fra årets Berlin-tur for 10. klasse. Turen var en 

ubetinget suksess, men det var også mange viktige læringspunkter som er grundig beskrevet i 

rapporten turgruppa har utarbeidet, blant dem at: 

- Alle voksne deltakere må få bedre innføring i turens formål og gjennomføring for å skjønne 

egen rolle. 

- Bruken av turoperatør må vurderes. 

- Det er en stor fordel om lærerne også er med på turen hjem.  

Gjennomføringen av turen er et stort økonomisk løft, basert på dugnad. Det var krevende å få 

forståelse for solidaritetstankegangen i dugnaden, de aller fleste anså jobben som gjennomført når 

hver elev/hver gruppe hadde oppnådd sin andel. Den store sluttsummen på 200.000 innsamlede 

kroner per klasse innebærer også et stort økonomisk ansvar. Rollen som kasserer krever dermed en 

viss «profesjonalitet».   

 

FAU uttrykte stor takknemlighet over den imponerende rapporten som vil være et veldig viktig 

verktøy for fremtidig turplanlegging. FAU nedsetter en arbeidsgruppe som gjennomgår læringen fra 

årets tur og kommer med anbefalinger, herunder om turgruppa bør få et klarere mandat og om 
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skolen bør stille større personellressurser til veie for gjennomføringen av turen. Gruppa består av 

Petter Karal, Erik Lehne og Espen Ottar. 

 

Det er 26.000 ubrukte midler per klasse fra årets tur. FAU beslutter at 15.000 per klasse avsettes til 

skoleballet (slik at egenandelen blir ned mot 0,-) og 11.000 til klasseavslutningen i forbindelse med 

vitnemålsutdelingen. Eventuelt resterende beløp etter dette kan klassekontakt foreslå til FAU 

hvordan kan benyttes. Tidligere har dette vanligvis blitt tildelt et ideelt formål etter avstemning i 

klassen. 

 

 

4. Elever med lese- og skrivevansker 

Eli Skaarderud presenterte arbeidet hun har tatt initiativ til på vegne av FAU for å sette fokus på 

tilrettelegging for elever med lese- og skrivevansker, dyskalkuli og dysleksi. Dette arbeidet har 

avdekket en del frustrasjon hos både elever og foreldre, men også at skolen nå virkelig har tatt tak i 

utfordringen og utreder muligheten for å bli registrert som en dysleksivennlig skole.  

 

15. januar arrangeres et opplæringsmøte for alle foreldre med barn som er registrert med lese- og 

skrivevansker.  

 

FAU uttrykte sterk støtte til arbeidet som er gjort og prosjektets målsettinger. FAU oppfordrer også 

skoleledelsen til å inkludere betydningen av tilrettelegging for elever med lese- og skrivevansker i 

skolens strategiske plan, og at informasjonen om elevers rettigheter og skolens plikter prioriteres 

under foreldremøtene, spesielt for 8. klasse.  

 

Tiltaksplan og målsettinger for det videre arbeidet diskuteres på FAU-møtet i januar, hvor 

presentasjonen til dette møtet vedlegges som sakspapir og en del av beslutningsgrunnlaget 

 

 

5. Intern kommunikasjon i FAU 

Vanskelig å finne systemer som er kompatible for ulike programvarer, foreløpig fortsetter 

kommunikasjonen, innmelding av saker og referatføring som i dag. 

 

6. Natteravning, justering av opplegg  

Natteravnansvarlige i FAU har hatt møte med Truls Haugen, ansvarlig i bydelen. Haugen anser det 

ikke formålstjenlig å endre på opplegget, men det er ønskelig at Korsvoll inkluderes i sløyfen for å 

dekke skolens inntaksområde. FAU anser den «varme» perioden som den viktigste å dekke, slik at 

ravningen vil være konsentrert om den perioden av året når det er mye ungdommer ute om kvelden. 

Det vil opprettes lag på 6-8 personer og man ser på mulighetene for å inkludere helligdager som natt 

til 1. mai. 

For å sikre deltakelse fra foreldre er det viktig at FAU og klassekontaktene fremsnakker 

natteravningens betydning for lokalsamfunnet og ungdommenes sikkerhet. 


