
 

 

INNKALLING TIL MØTE  

Onsdag 23. mai 2018 KL 18.00-20.00 

FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG VED BRYNSENG SKOLE 
NAVN KLASSE TIL STEDE 

Ina Wigelius 1A X 
Peter Krefting (kasserer) 1A  
Vidar Jusnes Vang (driftsstyret) 1B X 
Kristoffer Nilsen 1B  
Vidar Dividal-Steinhaug 2A  
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  
Ingvild Gjerde 3B  

Zainab Tahir 3B  

 

Kommende møter:  

• Sette opp tidspunkt for første møte i skoleåret 2018s/2019. 
Første møte 22. august kl. 18.00 (sannsynligvis dagen før foreldremøtet) 

Informasjon fra ledelsen 

• Oppsummering 17. mai 
 
Takk til alle som møtte, gikk i toget og bakte boller. 
Barna kjempepositive til å gå i tog. 
Litt variasjon mht oppslutning om å gå i toget. FAU oppfordrer alle til å være med og skape en positiv holdning 
rundt neste års tog. FAU er med på oppfordringen. 
For foreldre som har barn på to skoler (Brynseng/Vålerenga): Bør kunne hentes på samme plass. Ledelsen 
sjekker til neste år. 
Ang voksendeltagelsen i toget: FAU-repr spørres først, men ikke sikkert det er behov i alle klasser.  
Pianokomp på Ja, vi elsker til neste år? Bedres toneart ønskes! 

 

• Sommeravslutning (diskusjonssak) 
18. juni. Starter i klasserommene. Ikke opptreden for hverandre 
Hver klasse ordner fem kaffekanner og fem kaker. Selges av FAU.  
Skolen ordner griller (inkl.) halalgriller.  
FAU ordner et ryddelag.  
 
 

• Hjertesone  
Tatt opp på driftsstyremøte. Og forskjellige måter å lage hjertesone på vurderes. Må virke etter hensikten. 
Hjertesone må ikke bli falsk trygghet. Dropsone på utsiden av hjertesonen. Bedt vaktmester sjekke skiltmuligheter i 
rundkjøring.  
 

• Hasjrøyking i skolegården (og noe sprøyter funnet). Ledelsen har tatt kontakt med politikontakten på Grønland. 
Et populært område å oppholde seg (særlig sommerstid). Fint at området er i bruk. 

 



 

 

Dagsorden 
Møteleder: Tone 
 

Referent: Jan Fredrik 
  

1. Godkjenning av innkalling 

2. Enkeltsaker 

 

Nr. Sak og konklusjon Ansvarlig og tidsfrist:  

1.  Sommeravslutning  

Trivselsgruppen organiserer mottak av kaker og kaffe + salg. 

10 kr for kaker og ditto for kaffe. 

Gruppen vurderer om det blir loddsalg. 

Tautrekking med foreldre?  

Gruppa som har ansvar. 

2.  Registrering av FAU som forening 

Ikke fått i retur men tror det er i orden nå. 

Peter/Tone 

3.  Orienteringer fra arbeidsgrupper 

Trafikkgruppen: Opprette en facebookgruppe om hva som jobbes med? 

Anbefaler å bruke gruppen «Vi som har barn på Brynseng skole». Uansett bedre 

å ta opp trafikkspm (begge veier) her. Kan også legge ut kart med planer. 

Nyhet: Vedtak om at det skal være 30-sone på Etterstad.  

Det foreligger også andre planer, men vi vet ikke når de er tenkt satt ut i livet. 

Gruppen følger opp og prøver å lære noen triks fra politikerne. 

Man kan få taletid for komiteene (politikerne). Kan få 5-10 min på å legge frem 

saker.  Andrea sender en epost og forhører seg om hvordan. 

Gruppa som har ansvar 

 

 

 

 

 

 

 

Andrea 

4.  Året som har gått 

Kan vi bruke noen minutter på å oppsummere året hvordan hvordan det 

fungerer med møteinnkallinger, informasjonsflyt mellom FAU og foreldrene mv.? 

Tone 

5.  FAU 2018/2019 

På forrige møte snakket vi om at det kan være en fordel om noen fra årets utvalg 

fortsetter til neste år. Kan dere i forkant av møte gjøre dere noen tanker om dere 

ønsker å fortsette (forutsatt foreldregruppens tilslutning:).  

Tone 

6.  Saker for neste skoleår 

Kan dere vurdere ev. tema som vi tenker kan være aktuelle for neste år:  

• Storforeldremøte 

 

Vi setter opp et FAU-møte før høstens foreldremøte. 22. august kl. 18.00 

Med oppsummering, jfr punkt 4, 5 og 6. 

Alle 

2018/2019 

 
3. Eventuelt 
Ingen saker til eventuelt. 


