
 

 

Oppstartsmøte FAU skoleåret 2018/2019 

Onsdag 22. august 2018 KL 18.00-19.00 

FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG VED BRYNSENG SKOLE 
NAVN KLASSE TIL STEDE 

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

Zainab Tahir 3B  

 

Informasjon fra ledelsen 
 

• Leksehjelp 
Settes opp to tider, både før og etter skolen. Oppfordrer fortsatt foreldre til å gjøre lekser hjemme. Følge 
med. Leselekse gjøres hjemme. 
Blir det for mange blir det ikke så effektiv hjelp. Hjelpen er til de som trenger det mest. 
Leksehjelp er sak på det første sakforeldremøtet. 

 

• Sjekket leirskoler. Noen skoler øverst på ønskelisten. Foreldrene blir orientert når vi har fått en avtale. 
 

• Foreldremøte for førsteklasse 23. august. FAU informerer om vårt arbeid og oppfordrer 
førsteklasseforeldrene til å melde seg som representanter 

 

• Ønske om at kontaktlærerne tar kontakt med FAU-representantene/klassekontakter 
 

• Hele skolen involvert i å diskutere skolens visjon (Vi sikter høyt og vinner hjerter). Hva betyr det for oss og 
miljøet på skolen? 

 

• FAU oppfordrer til å informere (minne om) hvilke arrangementer og høytidsmarkeringer vi har på Brynseng. 
Dette er jo også noe FAU skal diskutere i løpet av året. Skal FAU lage arrangement ifm fagukene på 
Brynseng? Bokuke, miljøuke osv… 

 

• Informasjon om kurs på AKS kommer. Starter etter høstferien. 
 

Dagsorden 
Møteleder: Tone 
 

Referent: Jan Fredrik 
  



 

 

1. Enkeltsaker 

 

Nr. Sak og konklusjon Ansvarlig og tidsfrist:  

1.  Evaluering av sommeravslutningen.   

Noe hektisk (i starten), men gikk greit etter hvert og alle var blide.  

Vi noterer oss erfaringene og tar det med oss til neste år. 

Julefesten bør diskuteres tidlig i høst. 

 

2.  Hvem blir med videre i FAU? 

Flere ønsker å fortsette, fordel om én går videre i hver klasse.  

 

3.  Om arbeidsformen i skoleåret som gikk. 

Vi revurderer arbeidsgruppene når vi konstituerer nytt FAU. Flere på 

trafikkgruppen? Stort felt, fra kontakt med politikere til holdningsskapende 

arbeid blant foreldre. 

 

4.  Neste møte med nye representanter onsdag 26. september kl. 18.00  

5.   Storforeldremøte bør diskuteres på neste møte  

 
Eventuelt 
Ingen saker til eventuelt. 
 
Neste møte  


