
Referat fra FAU-møte ved Engebråten skole 25. mai 2016 

Tilstede: Are Bjørn Pedersen, Oddrun Rangsæter, Jarl Øvstedal, Frode Huser, Gry Homlung, Tore 

Brockstedt, Bent Gether-Rønning, Hanne Holt, Ellen Baardvik, Anne Kristin Holmeide 

 

86-2015/16 Agenda og møteinnkalling 

Godkjent 

 

87-2015/16 Referent velges 

Referent: Hanne Holt 

 

88-2015/16 Informasjon om «Trivselsplakat» ved sosialpedagogisk rådgiver Kari Aksum 

Etter forespørsel fra FAU via SMU(Skolemiljøutvalg) har Kari Aksum utarbeidet et utkast til 

«Trivselsplakat» for Engebråten skole. Utkastet er laget ut fra samme lest som «Fraværsplakaten», 

som henger i alle klasserom. Elever og lærere har kommet med innspill på utkastet og nå var det FAU 

sin tur.  FAU leste gjennom forslaget og kom med innspill. Kari Aksum fortalte at lærerne og vi i FAU 

var samstemte ift innspillene. Vi mente de viktigste punktene var med i plakaten og hadde kun noen 

få tilbakemeldinger som gikk på å ha et enkelt og tydelig språk, slik at teksten ikke kan misforståes 

eller tolkes på ulike måter. Elevene derimot slaktet forslaget og kom med mange gode innspill og 

ideer. Dette både i forhold til design og tekstinnhold, som flere farger og mer kreativt design og 

mindre og mer direkte språk. Aksum vil bake innspillene inn i utkastet og få hjelp til design. 

«Trivselsplakaten» vil henge i hvert klasserom og være en daglig påminner på hvordan vi ønsker å ha 

det på Engebråten.  

I tilbakemeldingene fra FAU på «Trivselsplakaten» ble det stilt et spørsmål ang klassering, om det er 

noen regler ift når og hvor ofte en skal gjennomføre klassering. Aksum svarte at gjennomføring av 

klassering er lagt til bestemte fag og at klassene skal ha klassering ca en gang i måneden.  

Foreldremøtet 8. klasse «Ungdom i huset – invitasjon til temakveld» 

Aksum spurte om 8. klasse FAU-foreldre har fått innkalling til foreldremøtet «Ungdom i huset – 

invitasjon til temakveld». Dette ble bekreftet. Videre ba hun 8. klasse FAU-foreldre sende 

invitasjonen videre til alle foreldre i sine respektive klasser, i tillegg vil skolen sende ut mer info bl.a. 

på sms.   

 

89-2015/18 Rektor informerer – ved fungerende rektor Marit Sesseng 

Div info: 

Sesseng takket for suppeserveringen som FAU hadde ansvaret for ifm 10. klasse 

eksamensforberedelses mattekurs.  

Eksamen er godt i gang, siste skriftlig eksamen fredag den 27. mai.  



Godt oppmøte i 17. mai toget. Mange elever går og det er bra. Det er god stemning i toget og 

Egenbråten marsjen blir sunget for full hals. Skolen har bedt om å få gå sammen med nærskolene og 

å få gå relativt tidlig, da hun mener det gjør det lettere for elevene å bli med i toget.  

Det er ikke noe avklart ift ny rektor.  

Sesseng vil sende ut infoskriv til alle foresatte før sommeren med status ang ny rektor, info om 

mottaksklasser og generell info om neste skoleår.  

Fra skoleåret 2017/2018 vil Engebråten motta elever fra Korsvoll, da Nordberg ungdomsskole skal 

rive brakker og får mindre kapasitet. Korsvoll elevene skal derfor fordeles mellom Nordberg og 

Engebråten og det er foreslått at 2/3 av elevene ved Korsvoll vil få tilhørighet til Engebråten.  

UDE (Utdanningsetaten) reviderer regelverket for inntakstilhørighet/skoletilhørighet, de vurderer om 

det alene er adressene til elevene som skal gjelde, om det alene er hele inntaksområdet til tilhørende 

barneskoler/avgiverskoler som skal gjelde eller en blanding av disse to kriteriene. 

Rundskriv fra UDE 

Osloskolene blir fulgt tett opp av UDE. Rektor får rundskriv som bes videreformidlet til FAU. 

1. Skriv med info om at det skal være full utnyttelse av skoleåret, dvs at Osloskolen skal være i 

full drift selv om det er eksamensgjennomføring. 10. klasse har skole hele tiden, kun en dag 

fri. 9. klasse har arbeidsuke når skriftlig eksamen blir gjennomført og 8. klasse har bl.a. 

overnattingstur når det er muntlig eksamen.  

Spørsmål fra FAU om hva som gjøres i timene for 10. trinn nå når standpunktkarakter 

allerede er satt, da er ikke elevene spesielt motivert til vanlige timer. Sesseng svarte at for 

10. trinn legges det opp til utom faglige aktiviteter.  

2. Skriv med info om prøveplan for neste skoleår, der det også fremheves at skolen og lærerne 

må sikre en jevn arbeidsbelastning ila året. 

3. Skriv med info om at det blir felles heldagsprøver for Oslo på 10. trinn og for 9. trinn i matte 

på våren. 

Skrivene blir sendt FAU-leder og de blir lagt ut på FAUs sider på skoleplattformen.  

Berlintur-vitebok («oppskrift» for skoletur i 9. klasse) 

Sesseng vil ta vedtaket om skoletur i 9. klasse opp i Driftstyret for å revidere reglene for skoleturen 

slik at de samsvarer ift Berlintur-viteboken. Hun skyter av arbeidet med Berlintur-viteboken - dette er 

et godt grunnlagsdokument for turen.  

I viteboken vil det også legges inn et punkt om blogg, samt tydelig info om hvordan et eventuelt 

overskudd fra turen skal disponeres (mer info om dette under sak 94-2015/16).  

Sesseng godkjente at Berlintur-viteboken legges ut på FAUs sider på skoleplattformen.  

Spørsmål til rektor: 

FAU foreslår at overskuddet fra 10. klasse ballet blir brukt til aktiviteter, eks kino, ut å spise, med 10. 

klasse. Sesseng hører med 10.klasse lærerne og gir FAU-leder tilbakemelding. 

Hva gjør nåværende FAU dersom vi ikke får nye til å stille i FAU og ny som vil være FAU-leder? FAU 

oppfordrer skolen om å ta et større ansvar for å få kontinuitet i FAU, bl.a. med å sikre at nye FAU- 

representanter blir valgt på vårforeldremøtet. 



 

90-2015/16 Informasjon fra FAU sine representanter i driftsstyret, KFU, SMU og SUSNA 

Driftsstyret – ikke noe nytt siden forrige FAU 

KFU (Oslo kommunale foreldreutvalg) – ingen info, da FAU representant for KFU var forhindret fra å 

møte. 

SMU (Skolemiljøutvalget) – ikke noe nytt siden forrige FAU 

SUSNA (Samarbeidsutvalget for skolene i Nordre Aker) 

En kort orientering ble gitt ut fra referat fra forrige SUSNA-møte. Saker som ble tatt opp var 

skolebehovsplanen, regler for inntak og skolebytte, situasjonen ved Nordberg skole. Referatet er 

sendt til alle i FAU. 

  

91-2015/16 Informasjon fra FAUs natteravnansvarlige 

Engebråten foreldre er nattravn fredager og lørdager fra påske til sommerferien. Det har vært veldig 

stille og ikke alle ser behov for natteravn i området. Det er stort sett 2-3 av foreldrene som har vakt 

som ikke kommer. Butikken 7-eleven er glade for natteravnen, sier det er trygghet å ha de rundt. 

Ungdommene sier det er trygt å ha natteravnen og Truls sier det er viktig. Selv om det er stille i 

området er det preventivt med natteravn og dersom natteravnen hjelper en er det verdt å gå. FAU er 

positiv til videre natteravn. Forslag fra FAU er at på varme dager bør en være natteravn litt tidligere, 

kanskje fra 18 – 22.  Nattravnansvarlig skriver et oppsummeringsskriv som sendes til FAU-leder og 

legges ut på FAUs sider på skoleplattformen.  

 

92-2015/16 Informasjon fra Berlintur komiteen årets 9. klasse-regnskap 

Utgikk da det ikke kom noen fra komiteen. Berlintur ansvarlig i FAU følger opp ift regnskapet og ber 

om en kort skriftlig rapport innen sommerferien.  

 

93-2015/16 Informasjon fra Skoleball komiteen – regnskap 

FAU har mottatt rapport fra Skoleball komiteen, der det fremgår et overskudd på 18 000 kroner. 

Overskuddet er overført til FAUs konto. Overskuddet blir tilbudt lærerne på 10. trinn til aktiviteter 

med klassene (se sak 89-2015/26).  

Totalkostnadsrammen for skoleballet skal være lik fra år til år, dersom ballet, som i år, får tilskudd 

fra overskudd fra Berlintur skal billettprisen reduseres.  

 

94-2015/16 «Oppskrift» for skoletur i 9. klasse vedtas 

Berlintur-vitebok («oppskrift» for skoletur i 9. klasse) ble vedtatt med to endringer;  

 legge inn et punkt om blogg 

 legge inn et punkt om hvordan et eventuelt overskudd fra turen skal disponeres. Dersom det 

blir et overskudd fra Berlinturen skal overskuddet gå til gjennomføring av 10. klasse ballet. 



Dersom det er penger igjen etter ballet skal disse midlene benyttes til skoleavslutningen til 

10 klassene eller gis til lærerne på 10. trinn til aktiviteter for hver enkelt 10. klasse, som f.eks. 

kino. Dersom det er penger igjen etter at 10. klassene har fått tilbud om overskuddet, skal 

dette overskuddet gå inn på FAUs konto og deponeres fritt av FAU.  

Det ble stemt over hvordan overskuddet skulle disponeres. Vedtaket om hvordan overskuddet skal 

disponeres fikk stort flertall. Forslaget som ble nedstemt gikk for at pengene som ble igjen etter at 

10. klassene har fått mulighet til å disponere overskuddet, skulle gå direkte til solidaritetsaksjonen 

ved skolen. 

95-2015/16 Solidaritetsaksjon – gi en anbefaling fra FAU – oppfølgingssak for neste års FAU 

På FAU-møtet den 30. mars ble vi informert av Cathrine Juul om Solidaritetsaksjonen ved 

Engebråten. Aksjonen går hvert år til Ilula Orphan Program som gir foreldreløse barn i Tanzania 

skolegang og et bosted. Støtte fra solidaritetsaksjonen til Ilula Orphan Program er forankret i et 

tidligere elevråds beslutning for 7-8 år siden, hvor man valgte bort Operasjon dagsverk og innførte 

solidaritetsaksjonen i stedet. 

I år var beløpet elevene skulle arbeide inn satt opp til 400 kroner. Tanken er at elevene skal jobbe 8 

timer. For 50 kroner i timen blir dette 400 kroner.  

FAU anbefaler skolen å være mer fleksibel ift hvordan pengene blir tjent inn og hvilke beløp de bidrar 

med, da det er vanskelig for alle elevene å tjene penger på arbeid ved en profesjonell arbeidsplass og 

mange ender opp med hjemmearbeid. 400 kroner bør være et mål, ikke et krav.  FAU oppfordrer 

skolen til å bidra mer aktivt for at elevene finner seg jobb og se på mulighet for at elevene kan jobbe 

uten betaling da flere foreldre ønsker å betale for at barnet får en dags arbeidserfaring.  

Skolen bør også informere bedre om solidaritetsaksjonen i god tid før aksjonen.  

Vi oppfordrer neste skoleårs FAU til å ta opp solidaritetsaksjonen med elevrådet og få de til å 

diskutere solidaritetsaksjonen, både om de ønsker å ha en aksjon og hva formålet skal være. FAU er 

svært positive til en solidaritetsaksjon og håper elevrådet vil gå videre med en slik aksjon, men siden 

det er lenge siden dette har vært oppe i elevrådet mener vi det er riktig for elevene å ta dette opp 

med jevne mellomrom – slik at de får et enda større eierskap til aksjonen.  

 

97-2015/16 Årshjul/arbeidsplan for neste års FAU 

Anne Kristin Holmeide, leder av FAU skriver en kort oppsummering av arbeidet i dette skoleårets 

FAU, samt noen punkter som er obligatorisk for neste års FAU, som Berlintur og skoleballet, og 

viktigheten av å starte med dette arbeidet tidlig.   

Holmeide kaller inn til det første FAU-møtet neste skoleår, rett etter det første foreldremøtet dvs ca 

tre uker etter skolestart (midt september).   

 

98-2015/16 Neste års FAU – hvem kan tenke seg å fortsette – kan noen tenke seg å være leder? 

To representanter av årets FAU fortsetter i FAU neste skoleår. Ingen ønsker å ta over ledervervet.  

Saker som følges opp fra årets FAU er; informasjon om FAUs sider på skoleplattformen og bruk av 

disse; Berlintur-vitebok («oppskrift» for skoletur i 9. klasse); solidaritetsaksjon; uteplansaken og 



fortsetter «å mase» på skolen om bedre samarbeid mellom lærer for å gi elevene jevn 

arbeidsbelastning ila året.    

 

74/2015/16 Eventuelt 

Tusen takk til Anne Kristin Holmeide som har ledet årets FAU på en fremragende måte.  

Uteplansaken tar skolen videre ved bl.a. å jobbe med den i SMU. Vi oppfordrer også neste års FAU til 

å se på muligheten for å søke tippemidler for å utbedre uteområdet.  

Det blir ingen flere FAU-møter dette skoleåret, saker som gjenstår som regnskap Berlintur, endringer 

Berlintur-vitebok («oppskrift» for skoletur i 9. klasse) og oppsummeringsskriv fra nattravnansvarlig 

blir sendt på mail.  

Takk for samarbeidet  

 


