
 

 

INNKALLING TIL MØTE TORSDAG 15.02.2017 KL 18.00-19.30 

FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG VED BRYNSENG SKOLE 
 

NAVN KLASSE TIL STEDE 

Ina Wigelius 1A Ja 
Peter Krefting (kasserer) 1A Ja 
Vidar Jusnes Vang (driftsstyret) 1B Ja 
Kristoffer Nilsen 1B Nei 
Vidar Dividal-Steinhaug 2A Nei 
Jan Fredrik Heyerdahl (sekretær) 2A Ja 
Andrea Elizabeth Rojas Palma 2B Ja 
Kari Louise Helle Waraas 2B Ja 
Tone Brox Eilertsen (leder) 3A Ja 
Ine Charlott Hansen 3A Ja 
Ingvild Gjerde 3B Ja 

Zainab Tahir 3B Ja 

 

Kommende møter:  

• Mandag 19. mars kl 18.00-19.30 

• Tirsdag 24. april kl 18.00-19.30 

• Onsdag 23. mai kl 18.00-19.30 
 

Informasjon fra ledelsen 
Flott vinteraktivitetsdag 15/2! 
 

• AKS (se tillegg nederst) 
 

• 17. mai 
Flaggheising om morgenen og Brynseng er meldt på i toget, også 1. klasse. Ønske om å gå foran 
Vålerenga. 
Flaggheising i skolegården før toget. Ledelsen tar kontakt med FAU om de ønsker bidrag fra 
foreldrene (for eksempel enkel servering). 
Adm ønsker at alle skolens ansatte skal være med. 
Vi tar T-bane til sentrum. 
Fane er under utarbeidelse. FAU skal få se skisser. 

Dagsorden 
Møteleder 
 

Referent 
 

1. Godkjenning av innkalling  

Godkjent enstemmig 



 

 

2. Enkeltsaker 

 

Nr. Sak og konklusjon 

 

Ansvarlig og 

tidsfrist:  

1.  Ev. orienteringer 

Skolegruppemøtet avlyst. Neste møte 4. april på Kampen skole 

Foreldrekonferanse 15. mars. Tone sender ut info og nyhetsbrev 

Tone 

2.  Oppsummering fra foreldremøtene 

Plenumsmøtet. Kommet reaksjoner fra flere foreldre på 

presentasjonen av statistikk om skole og livsløp. 

FAU ved Tone melder tilbake til ledelsen.  

Alle 

3.  Registrering av FAU som forening  

Komplisert pga regler om frivillighet og tilknytning til skolen. Vi må 

stifte en forening som en egen enhet utenfor FAU. Vanskelig å havne 

i frivillighetsregisteret med dagens regler (selv om FAU ved andre 

skoler har klart det) 

Peter må lage et eget stiftelsesdokument til neste møte (som da blir 

stiftelsesmøtet.) 

Tone sjekker vedtektene om vi oppfyller kravene som skal til. 

Peter/Tone 

4.  Verktøy for kommunikasjon mellom FAU-medlemmer 

Utgår. Kristoffer borte. 

Kristoffer 

5.  Storforeldremøte? 
Diskusjon om tidspunkt og tema (temaer som er kommet opp 
tidligere er holdningsskapende arbeid og nettvett). 
 
Forekommer både verbal og fysisk mobbing og stilltiende aksept. 
Hvordan kan vi som foreldre bidra til holdningsskapende arbeid? 
Forskjellige utfordringer på forskjellige klassetrinn.  
Hvordan kan vi foreldre bidra? Hvordan få et godt hjem-
skolesamarbeid? 
 
Hvem kan være gode eksterne ressurser på dette området?  
Andrea snakker med Vibeke/Anne og Jan Fredrik tar kontakt med 
mobbeombudet. 
 
FAU ønsker informasjon fra ledelsen på neste møte om hvordan 
dette jobbes med på skolen. 

 

6.   Bursdagsfeiring – diskusjon om hvordan FAU og foreldregruppa kan 
bidra til inkludering og deltakelse. 
 
Utsettes til neste møte 

 

7.  Orienteringer fra arbeidsgrupper 
Ikke noe spesielt å melde denne gangen. 

  

 



 

 

3. Eventuelt 
Sak fra Vibeke. Trenger to vararepresentanter til Driftsstyret. 
Vara: Jan Fredrik Heyerdahl og Peter Krefting 
 

 
Tillegg om AKS fra Informasjon fra ledelsen 
 
Tilbakemelding fra foreldre om at det er mange fine aktiviteter 
Hva slags kompetanse har man på AKS? 
Torsdagsmøter, med kompetansetilbud. Kurs: Hvordan leke med barna. Halvdagskurs. Utfordrende å 
få tid. Kveldskurs er et alternativ én gang i måneden. 
Utfordrende å få tid til samtaler om viktige ting (for eksempel relasjonsbygging), særlig for 
assistenter 
Førstehjelp, relasjonsbygging (prioritert). Jobbe med «caser».  
 
Mange som ringer og forandrer på avtalen om henting. Basetelefonen går varm mellom tre og halv 
fem. Viktige beskjeder om forsinkelser kan og skal gis, men foreldre kan være bevisst på at avvik i 
henting/gå hjem  
 
Nytt system for å markere at elever er hentet. App? 
Walkie talkie er ikke noe godt alternativ. Fører til mye støy. 
 
FAU: Kontakt foreldre og AKS-ansatte ved henting. Viktig at AKS-ansatte har fokus på å se barna og 
foreldrene, særlig i overgangen til første klasse. 
 
Kommunisert det strenge kravet til å varsle om avvik i tide og at det av og til glipper når barn skal 
sendes hjem. 
 
Positivt at barna vil være lengre på AKS, men viktig at avtaler holdes i begge ender. 
 
Hender barn flyter litt i gangene. Ikke alltid etter avtale, men det er ikke alltid at det er noe galt. 
 
Måltider på AKS 
Barna kan spise litt utenom spisingen halv to. Kan selv bli med på kjøkkenet og smøre. Det er nok 
mat. Hvert klassetrinn sitt  matbrett, så de små konkurrerer ikke med de store om maten. 
 
Lise har hatt en undersøkelse over hva som er de mest populære påleggene. Viktig at alle skal kunne 
spise påleggene. Varmmat to ganger i uken, resten av uken brød/knekkebrød med pålegg. 
Favoritt: Fiskekaker med lompe er en favoritt. 
 
Forslag fra FAU: Informere om neste ukes meny i ukebrevet 
 
Prioritering: Brynseng har ønsket å satse på aktiviteter og flere ansatte fremfor å høyne nivået på 
maten. Cateringordning med varmmat hver dag (Hasle) koster mange penger. 
 

 
 


