
 

REFERAT FOR FAU ENGEBRÅTEN SKOLE 
Til:    Medlemmer av FAU 

Kopi:    Sveinung Bjørkøy, rektor 

   Gro Nygaard, leder driftsstyret 

Møtedato/-tid:  Torsdag 23.september 2021 kl. 18.00-20.00 

Møtested:   Personalrommet på Engebråten skole 

Referent:   Trude Ågesen 

Møteleder:   Steinar Årdal 

Tilstede:  8a1, 8a2, 8b2, 8c1, 8d1, 8d2, 9a1, 9a2, 9b1, 9b2, 9c1, 9c2, 9d1, 9d2, 10a1, 

10a2, 10b1, 10b2, 10c2, 10d  

Ikke tilstede:   8b1, 8c2, 10c1 

 

 

Sak 1.0 – Orienteringssaker 

1.1 Informasjon fra skolen ved rektor 

 

1.1.1 Koronasituasjonen ved skolen 

• Skolen skal gå som normalt og det kan i utgangspunktet ikke legges opp til digital 

undervisning. 

• Det oppfordres til selvtesting på gitte dager som er kommunisert via Skolemelding. 

• Skolen har fått utdelt ekstra selvtester som kan etterspørres ved behov. 

• Det er en del usikkerhet rundt dette med hvem som er nærkontakter, men skolen er pliktig 

til å forholde seg til gjeldende regler til enhver tid. 

• Nye retningslinjer fra bydelsoverlegen kommer mandag 27/9 og vil gjelde oppheving av 

gjeldende karanteneregler. 

 

1.1.2 Skoletur 

• Skoletur for 10. trinn vil nå i påfølgende år arrangeres i skolens regi i motsetning til tidligere 

år hvor det har vært et foreldredrevet arrangement med innsamlede midler fra 

dugnadsaktiviteter 

• For årets 10. klasse vil det komme et eget opplegg ved slutten av 10. klasse, for årets 9. 

klasse vil klasseturen legges til oppstarten av 10. klasse (høst) 

• Skolen vil finansiere skoleturene innenfor gitte rammer 

• Ytterligere informasjon rundt disse turene vil kommuniseres senere 

 

Sak 2.0 Årsmøte  

Referat fra årsmøtet er ført i egen protokoll 

 

Sak 3.0 – Eventuelt 

3.1  Hvordan vi arbeider i FAU 

• Orienterte om hvordan vi planlegger møtene gjennom året, hvordan vi kommuniserer og 

deler informasjon via SPOND og Dropbox. 



• Møtene vil så langt det lar seg gjøre avholdes med fysisk oppmøte på personalrommet på 

skolen. 

 

Sak 4.0 – Gruppearbeider 

4.1 Styret orienterer om struktur for gruppearbeider i skoleåret 

 

4.1.1 Arrangementer 

• Faste arrangementer: natteravn (1-2 personer, 8. trinn), skoletur (en fra hvert trinn), 
skoleball (10. trinn) 

• Forslag til arrangementer: Temakvelder, julefrokost 
• Forslag til prosjekter: hvordan kan FAU bidra til å utvikle gode «lavterskel» tilbud til 

ungdommen (for eksempel Pizza og Ping-pong i festsalen eller Trinn-disko på Trikkehallen) 
 
4.1.2 Skole-hjem samarbeid 

• Faste oppgaver: 
o Skole miljøutvalg (SMU):  1-2 personer, første møtedato er torsdag 14/10 08:30), 
o Kontaktpunkt til rusforbyggende prosjektet «Tillit og dialog» 
o Kontaktpunkt til Elevrådet 

• Pågående prosjekter: Mobil i skolen 
• Forslag til prosjekter: Vurdere «Forslag til skole-hjem plan» fra 2020, Kokebok for 

klassekontakter 
 
4.2 Etablering av arbeidsgruppene Skole-hjem samarbeid og Arrangementer 

• FAU delte seg inn i arbeidsgrupper 
• Gruppene drøftet fokusområder 

 
 
 


