
 

 

INNKALLING TIL MØTE TORSDAG 14.2.2019 KL 18.00-19.30 

FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG VED BRYNSENG SKOLE 
Til stede: 

 

 

Dagsorden 
Møteleder 
Tone Brox Eilertsen 

Referent 
 

1. FAU gruppevise møter kl 18.00 

• Trafikkgruppa 

• Trivselsgruppa 

• Skolegårsgruppa 

2. Informasjon fra ledelsen kl 18.30 

• Orientering 17. mai 2019 
Alle klasser skal gå i tog i byen i år også! Morgensamling på skolen før toget (som i fjor).  
 
 
 
 
 
 
 

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

Umalkeir (mor til Mona) 1B x 

Anna (mor til Lone) 1B x 

Peter (far til Johanna) 2A  

Ina (mor til Christos) 2A x 

Vidar (far til Edvard) 2B  

Lotte (mor til Henrik) 2B x 

Yvonne (mor til Filip) 3A x 

Jan Fredrik (far til Martha) 3A x 

Andrea (mor Sebastian) 3B  

Kari Louise (mor Ayanah) 3B  

Ine (mor Amina) 4A  

Tone (mor Hedda) 4A x 

Svein (far Sixten) 4B x 

Christian (far Alexandra) 4B x 



 

 

3. FAU - samlet 
 

Nr. Sak Ansvarlig og tidsfrist:  

1. Orienteringer fra gruppene 

• Trafikkgruppa 

Mye aktivitet! Jobber med skolepatrulje. Utreder fortløpende 

behov og muligheter! 

- Utarbeide trafikkvettregler 

Jobbes mot bussene (37 og Hasle-bussene). Løpende befaringer 

og hendelser. Planlagt befaring med Ruter i nær fremtid. 

- Oppfordre til følgegrupper. Minsker trafikk. 

Sendt forespørsel til politiet om fartskontroll. Venter på svar. 

- Ombyggingen på Etterstad vdrg. Ikke satt i gang. Prøver å finne 

ut hvorfor. 

 - Dårlig brøytet på sti over fotballbanen. Prøver å finne ut hvem 

som har ansvaret for brøyting (Bymiljøetaten toer sine hender) 

- Jobber for å møte med politiker i samferdsel og miljøkomiteen. 

Anbefalt at vi er tydelige på ønsker og prioriteringer. 

- Vi har en kontakt i Sporveien ang utbygningsprosjektet på 

Brynseng stasjon. 

- Til høsten: Enighet i FAU om å ordne gratis refleksvester til alle 

barna (selv om det blir med reklame) 

• Trivselsgruppa 

Disco 8. mars!  

Planlegning godt i rute og grundig forberedt. Diskusjon og Innspill 

i hele FAU med deling av erfaringer fra tilsvarende arr. på bla. 

Vålerenga.  

Beskjed sendes ut fra Trivselsgruppen om oppgaver for FAU-

representantene. 

Invitasjon sendes ut mandag etter vinterferien. Avhengig av at 

mange voksne stiller opp. 

• Skolegårdsgruppa 

Vi prøver fortsatt å finne ut hvor i systemet hvor 

forespørselen om ballbinge (og mulig finansiering) hører 

hjemme. Ting tar tid. 

 

2. Finansiering av disco-arrangementet 

FAU og skolens ledelse ønsker at dette skal være et gratis 

arrangement. FAU har (etter både lodd- og kakesalg) mer enn 

tilstrekkelig med penger på konto. 

Enstemmig vedtatt at dette finansieres av FAU 

 

 

 

 

 



 

 

3. 17. mai  

Morgenarrangement som i fjor. Vi konkurrerer ikke med 

Vålerenga om ettermiddagsarrangement i år heller. Vi tar en ny 

diskusjon til neste skoleår om vi skal lage et eget arrangement for 

Brynseng i 2020. 

 

3. Felles regler for bruk av mobil og nettbruk? 

- oppsummering foreldremøter 

- diskusjon  

Diskutert i alle klasser på foreldremøtene. Generell oppfordring 

om at vi: 

 - Overholder aldersgrensene (på apper og spill) 

 - Kommunisererer med barna om spill og bruk av mobil og nett 

 - FAU har ikke konkludert om vi behøver felles regler, men 

oppfordrer alle til å bruke nettressurser (barnevakten.no mfl) for 

gode råd.  

 

Vi avventer ellers oppsummeringen etter klassediskusjonene på 

foreldremøtene. 

 

FAU ønsker å forholde seg aktivt til dette. Skal FAU arrangere et 

foreldremøte med ressurspersoner på området?  

Jeanette sjekker ut mulighetene. 

 

 

4. Evt.  

a) Ønske om at FAU-representantene (som også er 

klassekontakter) gir tilbakemelding til kontaktlærerne om 

foreldremøtene og hvordan de fungerte på de respektive 

trinnene. 

 

b) 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. 

 

 

Kommende møter:  

• Uke 11: Mandag 11. mars kl 18.00-19.30 

• Uke 15: Tirsdag 9. april kl 18.00-19.30 

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

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


