
 

 

REFERAT FRA MØTE mandag 3.juni 2019 KL 18.00-20.00 

FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG VED BRYNSENG SKOLE 
 

Navn Klasse 
Anne Magrethe (mor 
til Gaute) 

1A 

Jeanette (mor til 
Tobias) 

1A 

Umalkeir (mor til 
Mona) 

1B 

Anna (mor til Lone) 1B 
Peter (far til Johanna) 2A 
Ina (mor til Christos) 2A 
Vidar (far til Edvard) 2B 
Lotte (mor til Henrik) 2B 
Yvonne (mor til Filip) 3A 
Jan Fredrik (far til 
Martha) 

3A 

Andrea (mor 
Sebastian) 

3B 

Kari Louise (mor 
Ayanah) 

3B 

Ine (mor Amina) 4A 
Tone (mor Hedda) 4A 
Svein (far Sixten) 4B 
Christian (far 
Alexandra) 

4B 

 

Dagsorden 
Møteleder 
Tone Brox Eilertsen 
Referent 
Svein H.Kleivane 

1. Presentasjon fra Sporveien  
Sporveien presenterte planene for arbeidet på Brynseng T-banestasjon og orienterte om framdrift. 
Vil ettersende presentasjonen.  
 

• FAU må velge en eller flere personer som kan være kontaktpunkt mot Sporveien. 
• Sporveien ønsker tilbakemelding på hvilke innfartsårer elevene bruker.  

-  

2. Informasjon fra ledelsen  
Brynseng skole som besøksskole for Bolteløkka skole 

• Samarbeidet med Hasle har vært godt og skolen har høstet gode erfaringer fra samarbeidet 
med Hasle. Har gode strukturer og organiseringer på plass med tanke på besøksskole.   



 

 

• Merverdi av å dele skole:  
o Observerer god undervisning 
o Samarbeid med skoleledelsen på besøksskolen  
o Erfaringsdeling mellom skolene  

• Romfordelingen vil bli prioritert annerledes ved neste besøksskole og det vil være tydelige 
timeplaner på bruk av rom. Skal ikke gi utfordringer timeplansmessig.  

• Bolteløkka er en mindre skole enn Hasle. Blir lettere rent logistikkmessig.  
• Blir mest sannsynlig bussing av samme type som Hasle.  
• Det vil raskt bli sendt ut et informasjonsskriv ang besøksskole. Vibeke og Tone samarbeider 

om dette.  
 

• Stilling som undervisningsinspektør er utlyst.  
 

3. Enkeltsaker 
 

Nr. Sak Ansvarlig og 
tidsfrist:  

1.  Orientering m.m.  Tone 

2.  Sporveien – høringsuttalelse 
 
Lotte har skrevet utkast:  

• Tydeliggjøre at de tar av skolens område 
• Beskrive innfartsårene til elevene.  
• De må gjøre noen trafikkanalyser før de setter i gang 
• Må gjøre noe med gang og sykkelvei.  
• Beskrive ulovlig trafikk. Biler og motorsykler som kjører 

gjennom.  
• Prøve å lede sykkeltrafikk langs elva 
• Fartsregulerende tiltak. Fysisk hindre biler etc.  
• Noen barn kommer med T-bane.  

 
Sporveien var interessert i å få med så mange detaljer som mulig.  
 
Lotte fullfører og sender videre. Megabra jobba!  

Lotte 

3.  Ballbinge – brev  
 
Lotte og Jan Fredrik har vært på Ballbingemøte.  

• To anbefalinger til plassering.  
• Nødvendig å søke penger. Mulig det må innhentes midler 

gjennom FAU/foreldre for å få gjennomført ballbinge. Dette 
i form av ulike typer arrangement med inntjening.  

• Kan være mulig å få til ballbinge i 2020.   
 
FAU stiller seg bak innsending av brev og igangsettelse av prosess.  

Lotte 



 

 

4.  Brynseng skole som besøksskole for Bolteløkka skole 
• Møte med FAU-medlemmer og noen foreldre.  
• Ina har dialog med utdanningsetaten. Bedt om 

beslutningsgrunnlaget. Kommer et skriftlig svar.  
• Tone og to rep skal møte utdanningsetaten neste uke.  
• Det er trafikale utfordringer som er hovedargumentet.  
• Viktig å ta imot Bolteløkka på en god måte og at de ønskes 

velkommen. 
 
Møte med Utdanningsetaten.  

• Tone, Lotte, Ina og Peter stiller på det.  
• Fredag 1430-1600.  

 

Tone 

5.  Sommerfest 
• Er under kontroll.  

Jeanette 

6.  Eventuelt 
• FAU har avsluttningsfest på Galgen den 20. juni.  
• Siden det er flere som har sittet i FAU i 2 år og ikke kommer 

til å være med videre forbereder vi overgangsdokumenter 
for å hjelpe nye medlemmer i gang. «Gamle» FAU har et 
siste møte første uken etter skolestart. 

 
Svein 
Peter m.fl.  

 Gruppeinndelinger 
• Trafikkgruppa: Ina, Andrea, Anne Margrethe, Kari, Peter, Svein 

Peter ordner skolepatrulje første skoleuke 
• Trivselsgruppa: Jeanette, Yvonne, Ine, Vidar, Anna, Uma 
• Skolegårdsgruppa: Lotte, Tone, Jan Fredrik  

 
Jeanette 
Ina 
Lotte 

Kommende møter:  
• Gamle FAU har siste møte 21. august. Nye FAU har første møte etter foreldremøtene.  


