
 

 

Referat fra møte tirsdag 9. april 2019 kl 18.00-19.30 

FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG VED BRYNSENG SKOLE 
 

Navn Klasse  

Anne Margrethe (mor til Gaute) 1A Tilstede 

Jeanette (mor til Tobias) 1A Tilstede 

Umalkeir (mor til Mona) 1B  

Anna (mor til Lone) 1B Tilstede 

Peter (far til Johanna) 2A Tilstede 

Ina (mor til Christos) 2A Tilstede 

Vidar (far til Edvard) 2B Tilstede 

Lotte (mor til Henrik) 2B  

Yvonne (mor til Filip) 3A Tilstede 

Jan Fredrik (far til Martha) 3A  

Andrea (mor til Sebastian) 3B Tilstede 

Kari Louise (mor til Ayanah) 3B Tilstede 

Ine (mor til Amina) 4A Tilstede 

Tone (mor til Hedda) 4A Tilstede 

Svein (far til Sixten) 4B Tilstede 

Christian (far til Alexandra) 4B Tilstede 

 

Dagsorden 
Møteleder 
Tone Brox Eilertsen 

Referent 
Anne Margrethe H. Aandahl 
 

Informasjon fra ledelsen v. Vibeke  

 Orientering om hendelsen 19/3 
o Skolens håndtering av hendelsen er evaluert i samråd med relevante aktører, og 

evalueringen viser at beredskapsplanen og prosedyre for slike hendelser ble fulgt. 
Massiv pågang fra media gjorde informasjon fra skolens ansatte utfordrende. Skolen 
har gjort sine erfaringer i forhold til dette, og har tatt sine forholdsregler.  

 17. mai. Brynseng skole skal gå i toget i byen, foreligger ikke mer detaljert info fra kommunen 
om dette foreløpig. Som i fjor er det 2-klasse-foreldre som baker boller til markeringen på 
skolen.  

1. Godkjenning av innkalling Godkjent 

2. Enkeltsaker 

 

Nr. Sak 

1. Orientering  

 Sporveien deltar på FAUs møte 3. juni for å informere mer om arbeidet med nye 

Brynseng stasjon.  



 

 

 Datatilsynet har vurdert spørsmålet om utdeling av klasselister med hensyn til de 

nye GDPR-reglene. Det er fremdeles er ok å dele ut klasselister. 

 Nytt møte i KFU-møte 25. april.  

 Det ble diskutert om skal gi tilbakemelding til politiet/etatene om hvordan vi 

opplevde at konsekvensene av deres ordbruk og twitring ble i etterkant av 

hendelsen på skolen 19. mars. FAU stemmer for at Lotte og Tone vurderer hvordan 

saken kan tas videre, ev. i samarbeid med FAU på Rustad skole. Resten av FAU 

involveres seinere.  

2. AKS - etablering av en egen AKS-gruppe?  

Det er mange tilbakemelding om utfordringer vedrørende kommunikasjon med AKS. Anna 

forbereder punkter til diskusjon i FAU på neste møte. 

3. Forberedelse skoleåret 2019/2020 

Det nåværende FAU setter opp et møte tidlig i august – i forkant av foreldremøtene. Det 

nye FAU møtes i etterkant av valg som foretas på foreldremøte. FAU fortsetter å ha med to 

representanter fra hver klasse. 

3. Eventuelt 

Trafikkgruppa har utarbeidet et skriv som det er ønskelig at distribueres til elevene på 

skolemelding, via skolens nettside og på Showbie. Vi sender også dokumentet til Hasles 

FAU for distribusjon videre. Det planlegges å gjøre en refleks-aksjon til høsten for å følge 

opp. 

 Gruppeinndelinger – ikke egne møter denne gangen 

 Trafikkgruppa: Ina, Andrea, Anne Margrethe, Kari, Peter, Svein 

 Trivselsgruppa: Jeanette, Yvonne, Ine, Vidar, Anna, Uma 

 Skolegårdsgruppa: Lotte, Tone, Jan Fredrik  

Kommende møter:  

 Uke 19: Torsdag 9. mai kl 18.00-19.30 

 Uke 23: Mandag 3. juni kl 18.00-19.30 
 


