
Referat: FAU-møte torsdag 2. mars 2017, Korsvoll skole: 
 
Til stede: 
Gro (leder, 2A), Kari (nestleder, 3C), Nicolai (sekretær, 3B), Kathrine (rektor), Hugo (ass. 
rektor), Anders (5B), Mårten (5A), Stine (4C), Katrine (1C), Geir (5C), Anja (2B), Ingrid (7A), 
Ruth (6C), Tina (7C), Merete (7B), Lars (4B), Joanna (1A), Hege Therese (6D). 
 
 
Rektor ved Engebråten ungdomsskole, Marit Sesseng, var invitert for å orientere litt om 
skolen: 

 De får elever fra store deler av Oslo, i tillegg til nærområdene. Kjelsås, Maridalen og 
Grefsen har vært avgiverskoler de siste årene.  

 Matte er et av satsningsområdene for skolen, og en liten andel elever har et forsert løp 
i matte hvor de får fordypning og raskere progresjon. Skolen har utviklet det som 
kalles Engebråten-modellen i faget. Sesseng forklarte at hovedårsakene til at de lykkes 
med matte, er både modellene og engasjerte lærere. Mer her: 
https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/talent-og-
spesialtilbud/talentfulle-elever-i-grunnskole/ 

 Miljøet er ifølge Sesseng bra, og de har bl.a. samlinger hver måned, som er populære 
blant elevene.  

 Rektor regner med å ha plass til alle som søker fra Korsvoll skole ved opptaket til 
skoleåret 2017/2018. 

 
 

1. Korsvoll-rektor Kathrine gikk gjennom elevundersøkelsen. 
 
Resultatene er bra på spørsmålene om trivsel, om elevene har noen å være sammen med på 
skolen og på spørsmålene om elevene får nok støtte både fra lærere og foreldre.   
Av negative funn, er det fortsatt noen som opplever mobbing. Her ser vi at en del av 
mobbingen er digital. 
Resultatene vil bli gjort tilgjengelig på skolens sider. 
 

2. Foreldreundersøkelsen kommer i mars/april, og spørsmålene vil dreie seg om miljøet 
på skolen, og samarbeid og dialog skole – foreldre. Den kan besvares via mobil. 

 
3. Det blir sommerskole på Korsvoll i år også, i tre uker. Mer om valgmulighetene her: 

https://korsvoll.osloskolen.no/nyhetsarkiv/arets-kurstilbud-for-sommerskolen-oslo-
er-klart2/ 
 

4. 17. mai-komitéen er satt, og hadde sitt første møte 16. mars klokken 20 på skolen. 
Representantene for alle 3. og 4. klassene i FAU sitter i komitéen, som har ansvaret 
for arrangementet på skolen på ettermiddagen. 

 
5. Ravning: Mange av FAU-medlemmene har samlet tilbakemeldinger fra sine klasser, 

og saken blir tatt opp igjen på et senere møte i vår. Ravnegruppen i FAU består av 
Anja, Ruth, Joanna og Tina. 
 

6. Skolevei-gruppa har stadig kontakt med Bymiljøetaten og purrer på en plan for tiltak 
for trygg skolevei til Engebråten skole.  

 
7. Tre vararepresentanter valgt til Driftsstyret, der Nicolai H (3B) er fast representant: 

Gro N (1. vara), Anders S (2. vara) og Geir T (3. vara). 
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