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Hva er Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)?

• Et arbeidsutvalg for Foreldrerådet, lovpålagt organ

• Skal sikre reell medvirkning og ha medansvar for at elevenes 

læringsmiljø er trygt og godt

• 2 representanter fra hver klasse

• Møter 1 gang i måneden

• Arbeidsgrupper



Nyttig å vite

• Om FAU Brynseng og referater på skolens 

nettsider: https://brynseng.osloskolen.no/

• E-postadresse: faubrynseng@gmail.com

• På Facebook: Foreldreforum for Brynseng skole

https://brynseng.osloskolen.no/
mailto:faubrynseng@gmail.com


Skolemeldingsapp

 Last ned skolemeldingsappen

 De som ikke har Smarttelefon sender sms til lærer

 Les bruksanvisning på hjemmesiden

 BRS mellomrom klasse navn og beskjed



Leksehjelp

 Tirsdag 13.30-14.00

 Onsdag 08.00-08.30

Velg en av leksehjelpsøktene

Møte presis om morgenen



Lekser

 Hvordan følge opp lekser?  Leseskjema



RADIUS

 Elevene starter på 2B-boka fordi elevene generelt har et faglig nivå som 

gjør at 2A-boka kun blir repetisjon.



Kurs

 Kurs i lesing for foresatte 10.september 19-20

 Kurs i regning for foresatte 26.september 19-20



Helsesøster

 Er på skolen mandag, tirsdag og torsdag



Vaksine i 2.trinn

Påfyllsvaksine - samme komponenter som barnet fikk som 1.åring

Kombinasjonsvaksine - Difteri, Tetanus (stivkrampe), Polio og Kikhoste

Samtykkeskjema kommer i skolemappa

Signér og returner

Forbered barnet hjemme

www.fhi.no

http://www.fhi.no/


Undervisning om seksuelle overgrep

20-36 prosent av norske kvinner og 7-13 prosent av norske menn er blitt

utsatt for seksuelle overgrep som barn. Dette tilsvarer minst 50 barn i et 

nærmiljø med 400 barn eller 1-2 barn i hver skoleklasse (NKVTS: Vold og 

overgrep i Norge 2014).

I gjennomsnitt tar det 17 år fra et barn blir utsatt for seksuelle overgrep, til

det forteller.

“Jeg visste ikke at det hun gjorde var galt. Ingen hadde fortalt meg det.”

https://www.nkvts.no/content/uploads/2015/11/vold_og_voldtekt_i_norge.pdf




Samarbeid mellom Redd Barna og NRK. 

4 animerte kortfilmer med tilhørende undervisningsopplegg.

Tilpasset barn i alderen 6-9 år.

De aller fleste seksuelle overgrep mot barn begås av en barnet kjenner godt

Kripos har funnet at i straffesaker som omhandler overgrep mot barn under 

14 år, ble mer enn halvparten av overgrepene begått av personer mellom 15 

og 24 år (Kripos 2016).

https://www.politiet.no/globalassets/dokumenter/01-rapporter-statistikk-og-analyse/seksuelle-overgrep/seksuelle-overgrep-mot-barn-under-14-ar_web.pdf


Eksempel hentet fra undervisningen

DET ER MIN KROPP
I filmen sa de at alle bestemmer over sin egen kropp. At alle har lov til å

spørre om en klem, og man kan si ja eller nei. Mange synes det er godt å gi

andre en klem.

- Hvem pleier dere å gi en klem til?

- Hva kan dere gjøre hvis noen spør om en klem, og dere ikke vil?

- Hva kan dere gjøre hvis du har lyst til å være god mot noen som ikke vil

ha en klem?

Dere bestemmer når noen skal få gi dere en klem, og andre bestemmer om de

vil ta imot en klem. Noen liker å klemme mye, andre vil bare klemme av og til.

Begge deler er greit. Men for å gi hverandre en klem må begge ville det.



Her kan dere lese mer:

https://www.reddbarna.no/jegerher

https://www.reddbarna.no/jegerher

