
Møtereferat Engebråten FAU Oktober 29, 2020 
Møtet ble gjennomført digitalt (zoom) pga smittevern 

Møtedeltakere: Rektor Sveinung Bjørkøy og FAU representanter (se liste nedenfor) 

Klasse Navn 
Tilstede 
29.10.20 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   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   magnus.blegen@cannon.no 

9A1 Alexander Tøndel x aletondel@gmail.com 

9A2 Anniken Solheim  annikensolheim@gmail.com 

9B1 Trude Ågesten   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   eommedal@gmail.com 

10B1 Morten Dillner   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 

 

1. Agenda og møtereferat (fra 6. oktober) godkjent 
 

2. Informasjon fra skolen, ved rektor Sveinung Bjørkøy  
 

a. Informasjon om skole-hjem plan 
Skolen har utarbeidet et utkast for plan for skole-hjem samarbeid. Bakgrunnen for 
dette er erfaring med lignende arbeid ved andre skoler. Skolen ønsker å skape 
trygghet og forutsigbarhet i samarbeidet. Hva forventes av hverandre? Hva er 
skolens jobb i samarbeidet?  
 
Det finnes et lignende dokument for Oslo. Dette spesifikke dokumentet har til 
hensikt å utdype hva det betyr for Engebråten.  
 
Planen inneholder oversikter med roller, ansvar, og forventninger. Dette er et 
utgangspunkt for diskusjon. 
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Som klassekontakt kan det være bra å være jevnlig i kontakt med klasselærer for å 
høre hva som skjer og hva lærer anser som de viktigste punktetene. 
 
FAU er først og fremst et drøftings- og rådgivningsorgan for å ta opp ting med skolen.  
FAU kan ha dialog med skolen angående ansvarsfordelingen mellom FAU og skole 
mht. spesifikke arrangementer. Rektor åpner opp for dialog. 
 

b. Skolen er pålagt å skrive strategi og lage risikovurderinger. Nå er målet at elevene 
skal oppleve ny læreplan i klasserommet. Skolen må tenke annerledes i planlegging 
og undervisning.  
Prioriteten nå er å sammenfatte og tydeliggjøre noen grunnprinsipper som er det 
viktigste å få til for at elevene skal oppleve en ny læreplan 
Undervisningen skal være utforskende, skape undring, og medskapende.  
Det er stort engasjement fra lærerne og elevene skal også involveres i dette.  
Nå jobbes det med faggrupper for å definere «hva gjør vi» og «hva betyr det å drive 
utforskende undervisning»?  
Det jobbes også med 10.trinn selv om de formelt ligger under gammel læreplan.  
 
Spørsmål: Hvor revolusjonerende er den nye planen? 
- Kunnskapsmålene er ikke spesifisert 

o Fokus på kompetanse og ferdigheter 
o Skolen selv jobber frem kunnskapsmål og hva som skal fokuseres på 

 Fokus på å bruke ferdigheter 
 Problemløsning der en må koble sammen og hente frem 

kompetanse og ferdigheter. 
o For eksempel, i gym er det mere fokus på innsats (prøve, øve, og få 

fremgang) og fair play og mindre fokus på spesifikke aktiviteter.  
- Per i dag er de fleste kompetansemål på 10. trinn. Her må skolen jobbe med å 

finne gode måter å måle kompetansen også i 8. og 9. trinn.  
- Eksamensoppgaver krever mere kreativitet for å finne løsninger 

Undersøke selv, finne løsninger selv, tvinges til å tenke selvstendig i større grad 
skal øke: motivasjon, mestringsfølelse, opplevelse av medvirkning. 

- Fagfornyelsen ligger ute på udir.no – alle foresatte kan se på den. Søk etter 
kompetansebeskrivelse. Kristine har vært behjelpelig med å finne noen linker å 
se på (se linker som vedlegg til møtereferatet). 
For foresatte og elever er det kanskje viktigst å forstå tilbakemeldinger på 
spesifikke kompetansemål.  

- Tidlige kompetansebeskrivelser har vært mere rettet mot kunnskap. 
 

c. Hva skjer på skolen helt konkret nå: 
i. Elevundersøkelsen gjennomføres i uke 46. Denne har mye å si for hva som 

pekes ut som viktigste områder for skolen å jobbe med. 
ii. Økonomi (driftstyre) – ganske god økonomi. De driver nå å vurderer en plan 

for oppgraderinger på noen av skolens områder. 
- skolebiblioteket skal oppgraderes med hjelp fra Deichmann (utforming av 
fysisk rom, samling, osv) 
- elevrom innenfor biblioteket (ca 40-45 m2)– elevrådet har nå i oppgave å 
lage plan for. Budsjett på 150 000,-. Dette området kan brukes til 
elevrådsmøter, jobbe i gruppe, deler av undervisning hvis av sosial karakter, 
slappe av (spille), osv. Pengene kommer som innovasjonsmidler fra trygge og 
varme skoler (satsingsprosjekt for Osloskolen). 
 



- Brakkene skal også rehabiliteres dette året (forberede for nye elever fra 
Berg til neste år). Det er usikkert når det skjer. 
 
Spørsmål kom opp om uterom. Det er foreløpig ikke i fokus men anses som 
noe som elevrådet etter hvert må involveres i. Det er viktig å unngå 
investeringer i områder der det skal graves (planen for dette er ikke ferdig 
ennå).  
 
 

3. Status på ansvarsområder  
a. Struktur for FAU dokumenter og medlemmer (Birgitte) 

FAU benytter Spond or medlemsoversikt og innkallinger og dropbox for dokumenter. 
Alle FAU medlemmer skal ha tilgang til både Spond og Dropbox. Kontakt Birgitte 
Grøgaard (Sekretær) om du trenger hjelp til tilgang.  
Når møtereferat er godkjent og lagt ut på websiden så informeres alle FAU 
representanter via Spond så klassene kan informeres om dette.  

b. Berlinturansvarlige: 
i. 8 trinn. (Claire). Har kontaktet Grete Eli Berg for å få erfaringsoverføring fra i 

fjor. Dette inkluderer retningslinjer, avstemningsdokument, rapport, og 
«lessons learned» fra 2019 turen. Innenfor dette området er det god 
dokumentasjon med egen web side. 
8. klasse må ha en avstemming med flertall for å få love til å arrangere turen. 
Dette er foreløpig hovedfokus for 8. klasse 

ii. 9. trinn (Steinar) 
Kan ha innspill til 8. klasse om valget. Ellers oppsummeres det under sak 4. 

iii. 10. trinn (Eva). Oppsummeres det under sak 4. 
c. FAU kasserer (Idun). Ikke noe nytt siden sist møte. 

FAU har ca. 10 000 på konto. Ellers har hvert trinn egen konto for Berlinturmidler. 
Det forventes at penger nå kommer in for 9 klasse. Per i dag har pengene ikke 
kommet inn ennå. 

d. FAU leder (Steinar). Har dialog med rektor og fokus på å sette sammen agenda.  
e. KFU (Kari). Det har ikke vært noen møter ennå 
f. Natteravn (Ragnhild). Morellbakken har natteravn før jul. Engebråten tar over 

ansvaret etter jul. Ragnhild har dialog med en SALTO kontakt i bydelen og har tatt 
kontakt med natteravnansvarlige fra i fjor.  
Sebastian meldte seg som ressursperson for dette ansvarsområdet.  

g. Skoleball (Margit). Har sendt melding til ansvarlig fra i fjor. Venter på svar.  
Usikker på når det er vanlig å starte planleggingen – skal se på gamle møtereferat. 
Idun (kasserer) skal legge et gamle regnskap i dropboksen.  
Eva meldte seg som ressursperson for dette ansvarsområdet.  

h. Skoleutbygging (Annike). Det har vært et møte i høst hvor tegninger for foreslått 
nybygg ble diskutert. Nybygget er planlagt plassert ved nåværende rundkjøring. 
Fokuset var på innerom i det nye bygget. Det er planlagt plass til nye klasser og en 
spesialavdeling (tema for neste møte). Tentativt vil spesialavdelingen inneholde en 
miks av kontor, elevrom, kjøkken, osv.  
Annike gikk gjennom tegningene for nybygget og oppsummerte noen av tankene 
rundt forslaget. Belyste områder som var diskutert i møtet som for eksempel, 
mingleplass, garderober (plassering og behov for ‘ren sone’) toaletter (få og 
plasseringen). 
Hovedspørsmål å stille for FAU: får vi mere plass, eller mindre plass?  Forslag om å ta 
opp til diskusjon i et fremtidig FAU møte. 
Det var også et forslag å lage en mindre gruppe som kan sete seg mere inn i sakene 



knyttet til skoleutbygging – etter behov. Neste møte er i januar. Annike skal legge 
dokumenter som er gjennomgått i dropbox.  

i. Skoleveiansvarlig (Bente). Det har ikke skjedd noe siden sist på dette området. Det vil 
bli mere fokus når utbyggingen skjer knyttet til tungtrafikk som skal krysse 
skoleområdet.  

j. SMU (Ingunn). Det har ikke vært noen SMU møter ennå. Kristine meldte seg som 
ekstra ressursperson for dette ansvarsområdet.  

k. SUSNA (Jon). På dette området har det ikke skjedd noe siden siste FAU møte. 
Kommer med status i neste møte 

l. Valg av nestleder. Ingen deltakere meldte sin interesse. Det vil bli tatt opp ved neste 
møte. 
 
 

4. Kort orientering Berlin tur (fra 9. og 10. trinn)  
 
10. klasse (Eva). Det er bestemt at Berlinturen blir endret til en norgestur i uke 6, 2021. Info 
om dette ble tidligere sendt til alle FAU representanter. En norgestur blir litt dyrere, men 
gruppen regner med å ha nok siden de har samlet inn nok penger og får noe støtte (eksakt 
støtte ikke 100% avklart – det avhenger bl.a. av antall lærere).  
 
10. trinn vil reise i 4 separate grupper under samme uke: 4 dager med 3 overnattinger.  Siste 
dag kan bli en dagstur til Grini. Turen er ikke bestilt ennå, men det foreligger et tilbud. 
Detaljer rundt turen diskuteres fortsatt. Mulige besøk inkluderer: 
 

a. Vemork - Norsk Industriarbeidermuseum. Her opplever vi det fantastiske 
industrieventyret som utspant seg her på tidlig 1900-tallet og den dramatiske 
krigshistorien fra Rjukan under andre verdenskrig. 

  
b. Stiftelsen Arkivet i Kristiansand (forbehold om kapasitet). Her får vi en omvisning på 

det som var Gestapos hovedkvarter på Sørlandet fra 1942 til 1945, og en 
opplevelsesbasert historieformidling som trekker paralleller mellom fortid, nåtid og 
fremtid.  

 
c. Landeskogen Peace Center - formidling av miljø-, utvikling og fredsspørsmål. Det er 

tilgjengelig undervisningsopplegg knyttet til senterets utstillinger, slik som 
utstillingen «Den kalde krigen» og «Klima og Miljø».   

 
d. Utøya. Her blir det transport med båt fra fastlandet og ut til øya. Det blir omvisning 

og undervisning på Øya. 
  

e. Grini - Vi lærer om hvordan livet var i den største fangeleiren i Norge under 
2.verdenskrig. 

 
9. klasse planlegger fortsatt for Berlin tur men jobber parallelt med norgesalternativet. 
Avgjørelsen blir tatt i februar/mars 2021. Har allerede gode alternative planer hvis det blir en 
norgestur. Samme turoperatør vil brukes.  
Turen planlegges å gjennomføres mandag – fredag i uke 38 2021. 
 
 
 
 



5.  Eventuelt 
 
En foreldre i 8. klasse stilte spørsmål rundt krav til elevene å følge med på ItsLearning under 
skoledagen (for endringer av rom og bøker). Dette krever mye 4G. Skolen bør vurdere 
infrastrukturen og planlegging (hvor forutsigbart er oversiktene i ItsLearning for elevene). I 
dag fungerer ikke trådløst nett for elevene. Hvis skolen ønsker å bruke midlene mere 
dynamisk så er det fint at infrastrukturen er på plass for å støtte dette.  
 
 

Møtet ble avsluttet 20:10  
 

Vedlegg: 
 
Linker som foreldre kan se på ifm. Punkt 2b – kompetansekrav i ny læreplan. Takk til Kristine (rep for 
9D) for hjelpen med å finne disse! 
 
Her er noen linker for spesielt interesserte og interesserte i forhold til fagfornyelsen og læreplanene: 
 
Her står det litt om prosessen for å utvikle nye læreplaner: https://www.udir.no/laring-og-
trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/ 
 
 
Her er de ulike læreplanene for grunnskolen samlet: https://www.udir.no/laring-og-
trivsel/lareplanverket/Nye-lareplaner-i-grunnskolen-og-gjennomgaende-fag-vgo/ 
 
 
Her står det litt om hvordan man tar i bruk ny læreplan: https://www.udir.no/laring-og-
trivsel/lareplanverket/stotte/hvordan-ta-i-bruk-lareplanen/# 
 
 
Det er ikke en felles læreplan og det er vankelig å samle de som er aktuelle, men jeg legger ved 
denne linken slik at man kan klikke seg inn på den læreplanen man vil lese om. 
https://sokeresultat.udir.no/finn-
lareplan.html?fltypefiltermulti=Kunnskapsl%C3%B8ftet%202020%3BL%C3%A6replan&spraakmaalfor
m=Bokm%C3%A5l&nivaa=8.%20trinn%3B9.%20trinn%3B10.%20trinn&status=Gjeldende&page=1 
 
Under hver læreplan skal det stå kompetansemål og vurdering. Men slik jeg ser det er det ikke alle 
læreplanene som er oppdatert eller gjeldene og på de fleste er det ingen kompetansemål for 8. og 
9.trinn. De eneste er jeg finner er i læreplan for matte og utdanningsvalg. 
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