
 

 

INNKALLING TIL MØTE TORSDAG 14.2.2019 KL 18.00-19.30 

FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG VED BRYNSENG SKOLE 
 

Navn Klasse Til stede 
Anne Magrethe (mor til Gaute) 1A  
Jeanette (mor til Tobias) 1A x 

Umalkeir (mor til Mona) 1B x 

Anna (mor til Lone) 1B  

Peter (far til Johanna) 2A x 

Ina (mor til Christos) 2A x 

Vidar (far til Edvard) 2B x 

Lotte (mor til Henrik) 2B x 

Yvonne (mor til Filip) 3A  

Jan Fredrik (far til Martha) 3A x 

Andrea (mor Sebastian) 3B x 

Kari Louise (mor Ayanah) 3B  

Ine (mor Amina) 4A  

Tone (mor Hedda) 4A  

Svein (far Sixten) 4B  

Christian (far Alexandra) 4B  

Dagsorden 
Møteleder 
Peter 

Referent 
Jan Fredrik  

1. Informasjon fra ledelsen  
• Applaus til arrangørene for skoledisco. Veldig fornøyde unger som prater mye om det. Tatt imot klemmer på 

vegne av foreldrene som arrangerte. Bra gjennomført! 
 

• Nærmer seg kartlegging på 1. – 3- trinn. Lesing og regning 1. & 2. trinn. Engelsk i tillegg på 3. trinn. Starter 
18/3. 
Kartlegger elever for å se om det er elever som skal følges opp ekstra. 

 

• Bokuke i U17. Fire uker i året hvor alle skolens elever jobber med samme tema.  
1. Psykisk og fysisk uke, 2. eventyr, 3. bokuke og 4. miljøuke (selvsagt!). Felles åpning i Kunnskapstrappa.  
Ikke ferdig opplegg ennå men under planlegging. Avsluttes med Kultursamling. 
Bokbyttedag vil bli en del av opplegget. Ideen om å bytte  kan overføres til de andre ukene (for eks klesbytte. 
Alt må ikke være nytt og dyrt) 
FAU blir ganske sikkert spurt om å være med i organiseringen. 

 

• 4. trinn delt inn i fire grupper. Ekstra lærerressurser er satt inn. Ida Emilie er ny lærer! 
 

• To nye ansatte på AKS: Ingeborg (nr 2) og Maria (nr. 2). Ingeborg har dramakompetanse. I tillegg er Hamza i 
praksis. 

 

• Storforeldremøte ifm nett og nettvett. Skolen ønsker å samarbeide med nettpatruljen.no 
 



 

 

2. FAU - møte 
 

Nr. Sak 

1. • Evaluering av disco-arrangement 

 

Alt i alt veldig fornøyde! Mange glade elever og mye dans og popcorn og saft! 

 

Generelt: Dette var et stort arrangement som krever at større deler av FAU enn Trivselsgruppa er i 

sving. Denne gangen var det et stort frivillig engasjement i FAU, men til neste år er vi mer forberedt på 

bred innsats (se også sak 3). 

 

156 barn var med! Veldig bra oppmøte, og informasjonen nådde frem til alle. 

Etter hvert som dette etableres årlig, vil informasjonsflyten bli lettere. 

Noen små og store erfaringer. Gruppa samler og skriver opp og bringer videre til neste år. 

 

Noen punkter: 

 

Bare én som måtte ringes opp for å sjekke om henting. Henting fungerte mao bra. 

 

Var det for mange voksne til stede? Ja, på 1. og 2. trinn, til tross for streng beskjed om at kun frivillige 

voksne skulle være til stede. 

På 3. & 4. trinn var det passe med voksne, tror vi. 

 

Vi skulle informert på forhånd om at voksne ikke skulle filme! Glapp litt på mobilsjekken på noen barn, 

men ikke noe stort problem. 

 

Vidar: Sanger var ønsket fra elevene, men hadde spillelister på 6–7 timer. Noen barn ble lit sinte fordi 

de ikke fikk «sin» musikk. Noen annen måte vi kan gjøre det på, eller er det uunngåelig? 

 

Mat: Å være miljøskole har sin pris. Ble mye vasking. Neste år ta med egen kopp? Vi må muligens 

finne en bedre logistikk her (og hvor miljøfiendtlig er egentlig et pappkrus?) 

 

Ingen alvorlig krangling og slåssing blant barna, men noen små ulykker og forspiste barn. Alt i alt gikk 

dette bra! 

 

Listene fra skolen var uten telefonnummer. Det må vi ha til neste år, i tilfelle foreldre må kontaktes. 

2. • AKS 

Bekymringsmeldinger mottatt. Utveksling av erfaringer og diskusjon samt oppfølging fra forrige møte: 

Fra ref 14/2:  
Behov for egen FAU-gruppe for AKS?  

Vi tar en større diskusjon om dette på neste møte. Generelt ønsker FAU at kommunikasjonen med AKS 

og samspillet AKS/Skole/FAU kan bli bedre.  

 

Noen tilbakemeldinger: 

 

Mat: Lite variasjon og ikke halal-tilbud. AKS har lite penger, mye pga stor andel av barn på 

halvdagsplass.  



 

 

 

Dårlig tilbud i vinterferien, sammenlignet med andre skoler. 

Igjen pga økonomi? 

 

Tilbakemeldinger om problemer ved henting og beskjeder som ikke gis.  

 

NB: Det er mange forskjellige opplevelser og varierende trivsel på AKS avhengig av hvem man snakker 

med, samt varierende opplevelser av hvor lett det er å gi tilbakemelding. FAU opplever at det er 

vanskelig å håndtere såpass sprikende tilbakemeldinger. 

 

Vi bør samle opp erfaringene og ha en mer samlet tilbakemelding mot AKS, noe som peker mot en 

egen AKS-gruppe i FAU. 

 

Vi etablerer en AKS-gruppe på neste møte. For å få kontinuitet må vi ha noen i gruppen også inn i 

neste skoleår. 

3. Nytt fra gruppene 

• Trafikkgruppa (Ina) 

Gunnar i trafikkgruppa i Oslopolitiet ringte til Ina og fortalte at Etterstad står på listen over områder 

de engasjerer seg i. Men: Mange områder å passe på og små ressurser.  

Vanskelig med fartsmåling pga bygningsmasse og for kort distanse for gjennomsnittsmåling. 

Han anbefaler å be kommunen om en målestasjon. 

 

Feilparkering på snuplassene. Etterstadsiden er kommunal, men den andre er skolens ansvar 

FAU oppfordrer skolen til å ta tak i feilparkeringer (legge lapper på ruten? Tilsnakk?). 

 

• Trivselsgruppa (Jeanette) 

Gruppa kan bevilge seg en velfortjent liten pause (!) Neste store arrangement er 

sommeravslutningen, hvor vi i likhet med discoen trenger hjelp fra flere enn de som sitter i 

trivselsgruppa. Dette må organiseres. 

• Skolegårdsgruppa (Lotte) 

Lotte har opprettet kontakt med saksbehandler i Undervisningsbygg mhp. å få etablert en ballflate i 

skolegården. Vi avventer tilbakemelding om et møte/befaring, og er lovet bistand til å se både på 

muligheter og hvordan man kan søke ekstern finansiering. 

4. Evt.  

Det ble informert om årsmøte i Oslo KFU 4/4. Delt info og lenke på slack. Interesserte melder seg til 

Tone. 

 

Kommende møter:  

• Uke 15: Tirsdag 9. april kl 18.00-19.30 OBS: Ønske om at vi arbeider gruppevis første halvtimen. 

• Uke 19: Torsdag 9. mai kl 18.00-19.30 

• Uke 23: Mandag 3. juni kl 18.00-19.30 
 


