
 

 

INNKALLING TIL MØTE onsdag 9. mai 2019 KL 18.00-19.30 

FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG VED BRYNSENG SKOLE 
 

Navn Klasse Til stede 
Anne Magrethe (mor til 

Gaute) 
1A x 

Jeanette (mor til Tobias) 1A x 

Umalkeir (mor til Mona) 1B  

Anna (mor til Lone) 1B  

Peter (far til Johanna) 2A x 

Ina (mor til Christos) 2A  

Vidar (far til Edvard) 2B x 

Lotte (mor til Henrik) 2B x 

Yvonne (mor til Filip) 3A x 

Jan Fredrik (far til Martha) 3A x 

Andrea (mor Sebastian) 3B x 

Kari Louise (mor Ayanah) 3B x 

Ine (mor Amina) 4A x 

Tone (mor Hedda) 4A x 

Svein (far Sixten) 4B x 

Christian (far Alexandra) 4B x 

 

Dagsorden 
Møteleder 
Tone Brox Eilertsen 

Referent 
Jan Fredrik Heyerdahl 

2. Informasjon fra ledelsen kl 18.00 

• 17. mai  
FAU-representantene blir som i fjor spurt om å være foreldrerepresentanter i toget.  
Svein bærer fanen!  
Som i fjor har 2. trinn ansvar for bollebaking. 
Antall påmeldte ca 60 av 188 elever (tallet er justert i ettertid. Spesifiseres i neste referat).  
FAU synes frafallet er for stort og ønsker en kampanje til neste år og vil samarbeide med 
skoleledelsen om det. 
Alle går i tog og i fjor var det Ingen klager fra førsteklassene. 

 
 
 
 



 

 

1. Godkjenning av innkalling 

2. Enkeltsaker 

 

Nr. Sak Ansvarlig og 

tidsfrist:  

1. Sommerfesten 
Mandag 17. juni 
FAU bestemmer: Én samlende sommerfest med underholdning fra 
alle klassene og kaker etterpå. 
Kakesalg (pluss kaffe og saft) 
Finne to frivillige fra hver klasse 
Oppfordre til å ta med egne kopper og tallerkener og ta betalt for 
engangstallerkener. 
Vi bestiller spesifikt fra hver klasse, meny å velge fra. 
saft kr. 5,- kaffe 10, kake 10 
Jeanette tar kontakt med ledelsen for detaljer i innbydelsen 
FAU investerer i saftdunker for denne og kommende fester 
1. og 2. klasse stiller før for rigging (traller, saftblanding og 
vippsplakater) 
Dele inn i soner for kaker og kaffe 
Jeanette lager en tekst vi kan sende ut til klassene. 

 

Jeanette 

2. Brynseng stasjon – detaljregulering 

Brynseng stasjon-utbyggerne kommer på neste møte (OBS: som 

utvides med 30 minutter). 

Tone 

3. Møte med ledelse om AKS 
Tone og Anna har hatt et møte med ledelsen i AKS. Henvendelser 
fra foreldres forskjellige AKS-erfaringer ble tatt opp og tatt imot på 
lydhørt vis. Ledelsen på AKS er styrket med nyansettelser. 
AKS ønsker å forbedre kommunikasjoner (FAU synes de merker 
forbedring allerede). 

 

Tone 

4. Orientering 
Tone var på KUF-møt med politiets nettpatrulje. Jobber med barn 
og unge om bruk av nett, mobil og apper. Kan følges på instagram 
og FB. De stiller gjerne opp på storforeldremøter og kan være en 
god og viktig ressurs for råd og veiledning.   
Får henvendelser om mange ting om nett og appbruk. De følger 
opp, undersøker henvendelser, ev etterforsker i alvorlige tilfeller. 
 
Apper som ble nevnt: Houseparty (chat), Omegle (chat), Telonym, 
Movie star planet, Tic Toc (ikke så farlig i seg selv, men riktig 
innstilling er viktig!) 

 

Tone 

5. Eventuelt  



 

 

Vidar var på møte i Etterstad vel. En svært tradisjonsrik forening. De 
er aktive i området og med mange borettslag i ryggen. De kan være 
en god støtte i trafikkspørsmål. Vi holder kontakten! 
Selv om Vidar slutter i FAU er han en velvillig kontakt for FAU og 
Brynseng skole i Etterstad vel i fremtiden. 

 

Kommende møter:  

• Uke 23: Mandag 3. juni kl 18.00-20.00 
 


