
Referat fra FAU møte 27. april 2016 

Tilstede:  

Are Bjørn Pedersen, Kristina Johanesen, Jørgen Ferkinstad, Frode Huser, Gry Homlung, Marianne 

Fossan, Odd Rønningsveen, Hanne Holt, Ellen Baardvik, Anne Kristin Holmeide 

 

75-2015/16 Agenda og innkalling  

Godkjent 

 
76-2015/16 Referent velges  

 
Referent: Ellen Baardvik 

 

77-2015/16 Informasjon fra rektor  

Undervisningsinspektør/yrkes- og utdanningsrådgiver Cathrine Juul informerte. (Fungerende rektor 

var opptatt på foreldremøte for 8. trinn i samlingssalen).  

Eksamenskurs for 10. trinn i matematikk: 

Skolen arrangerer eksamensforberedelseskurs i matematikk for elever i 10. klasse. Kursene starter kl. 

16 og varer ett par timer. Skolen ber om at FAU skaffer til sammen 12 foreldre/foresatte fra 10. trinn 

til å servere varm suppe og brød til elevene, samt til opprydding etterpå. Arbeidet varer ca. 1 time. 

Oppmøte kl. 15.15 for FAU-representant som varmer suppa og 15.30 for to foreldre/ foresatte. E-

post sendes ut til foreldre/foresatte med forespørsel om noen kan stille opp.  

Tirsdag 3.mai ansvar for suppeutdeling Ellen Baardvik  pluss to foreldre/foresatte 

Tirsdag 10.mai ansvar for suppeutdeling Anne Kristin Holmeide pluss to foreldre/foresatte 

Onsdag 18.mai ansvar for suppeutdeling Are Bjørn Pedersen pluss to foreldre/foresatte 

Torsdag 19 mai 2016 ansvar  for suppeutdeling Hanne Holst pluss to foreldre/foresatte 

Informasjon om utemiljøet.  

Elevrådet/elevene savner å gjøre ting ute i friminuttene og ønsker at skolens uteareal pusses opp. 

Skolen har sjekket ut saken og funnet at tippemidler kan finansiere opptil 65 % av utgifter til 

ballbinge o.l. hvis ikke utgiften overstiger 600 000 kroner. Det kan også søkes om midler fra 

Sparebankfondet for opptil 50 000 kroner. Skolen antar at en ballbinge krever omtrent 100 - 200 000 

kroner i egenandel. 

Saken vil tas opp av skolen i skolemiljøutvalget (SMU) for videre oppfølging. 

 

78-2015/16 Informasjon fra FAU sine representanter i driftsstyret, KFU, SMU og SUSNA 

 Driftsstyret:  



Ny rektor 

Tilsettingsprosess for ny rektor ved Engebråten skole er igangsatt. Det er tre søkere til stillingen etter 

andregangs utlysning. 

Skolens økonomi 

Budsjettet er innenfor rammen. Til høsten vil 2 mottaksklasser etableres på 8. trinn. De ekstra 

lærerne, som fortsatt er tilsatt på Engebråten skole etter at antallet klasser ble redusert pga. 

etableringen av Morellbakken ungdomsskole, skal brukes i undervisningen i disse mottaksklassene. I 

tillegg skal det utlyses en stilling.  

6 klasser på 8 trinn skoleåret 2016/2017 

Det vil begynne seks klasser på 8. trinn høsten 2016. Det legges opp til fem klasser slik skolegrensene 

er per i dag, samt en ekstra klasse for de elevene som søker til skolen selv om den ikke er deres  

naturlige nærskole.  

 

KFU (Oslo kommunale foreldreutvalg): 

Møte var på samme dag som FAU møtet, og Petter Munkerud representerte Engebråten FAU på 

dette.  

SMU (Skolemiljøutvalget): 

Det har ikke vært møte siden sist. 

SUSNA (Samarbeidsutvalget for skolene i Nordre Aker): 

Representanten var ikke tilstede. 

 
79-2015/16 Informasjon fra FAU’s Natteravn ansvarlig  
Natteravning er i gang. 

 

80-2015/16 Skolens uteareal  

Miljøterapeut Truls Haugen i Norde Aker bydel har blitt kontaktet av FAU om utearealet på 

Engebråten skole.  

Skolemiljøutvalget (SMU) (som har både representanter fra elevrådet og FAU) må følge opp 

forbedring av skolens uteareal til neste år og drøfte ønsket mål for utbedringene. Hva er det viktig å 

få til på utearealet? Er det nok å sette opp nye fotball- og basketballmål, eller bør det for eksempel 

investeres i en ny ballbinge?  

Fornyelse av skateramper  

Haugen vil ta initiativ til å pusse opp rampene på skolen sammen med noen av de yngste brukerne, 

slik at de følte litt ansvar for videre ivaretakelse av disse, i perioden disse går på Engebråten skole.  

 

81-2015/16 Utkast til «oppskrift» for skoletur i 9 klasse diskuteres  

Det har blitt samlet og utarbeidet informasjon om skoletur for Engebråten skole. Alle FAU- 

representantene bes se igjennom materialet og komme med eventuelle innspill. Saken tas opp på 

neste møte. 



FAU leder tar kontakt med skoleturansvarlige for 2015/2016 for å få forelagt et turregnskap, samt en 

kort evaluering av turen fra en av turdeltakerne, for å finne eventuelle forbedringspunkter. 

 

82-2015/16 FAU på nett  

Alle FAU-referater og «dreiebøker» for skoleball og skoletur legges ut på nett på skoleportalen. FAU-

referater fra 2015/2016 vil også legges ut på skolens hjemmeside, men fjernes når nytt FAU etableres 

til høsten. Referater fra 2015/2016 og 2014/2015 blir arkivert og vil være tilgjengelige på 

skoleportalen. Saken avsluttes. 

 

83-2015/16 Restbeløp fra Berlin tur/ Skoleball 10. klasse  

Restbeløp etter at Berlintur og skoleball, føres tilbake til de enkelte klassekasser på 10 trinn. 

Beløpene kan nyttes til skoleavslutningen. 

 
84-2015/16 Neste års FAU – hvem kan tenke seg å fortsette – kan noen tenke seg å være leder?  
Alle foreldre/foresatte bes vurdere om de kan ta et verv i FAU for neste skoleår. Leder vil fra neste 

skoleår av ikke ha barn ved Engebråten skole og må erstattes.Det vil nok være en fordel om en 

tidligere representant som kjenner til FAU, tar på seg dette vervet. 

 

85-2015/16 Eventuelt  

Arbeidsbelastning for 10. klasse 

Arbeidsbelastning for 10. klasse, bør følges opp også neste år slik at vurderingssituasjonene ikke 

hoper seg opp på slutten av skoleåret.  

 
 
Neste FAU møtet er onsdag 25. mai. Dette blir antakeligvis det siste FAU møtet i år. 

 


