
REFERAT MØTE ONSDAG 9.1.2019 KL 18.00-20.00

FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG VED BRYNSENG SKOLE

Navn Klasse TIL STEDE

Anne Magrethe H. Aandahl 1A X

Jeanette Andersen Toverud 1A X

Umalkeir 1B

Anna Viktoria Einarsson 1B X

Peter Krefting 2A X

Ina Wigelius 2A X

Vidar Jusnes Vang 2B X

Lotte Grepp Knutsen 2B X

Yvonne Reistad 3A

Jan Fredrik Heyerdahl 3A

Andrea Elizabeth Rojas Palma 3B X

Kari Louise Helle Waraas 3B X

Ine Charlott Hansen 4A

Tone Brox Eilertsen 4A X

Svein Harald Kleivane 4B X

Christian Berg 4B X

Kommende møter: 
 Uke 7: Torsdag 14. februar kl 18.00-19.30

 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

Orientering fra Sporveien om Østensjøbaneprosjektet
Se vedlagt presentasjon fra Sporveien. Østensjøbanen mellom Brynseng og Hellerud T-banestasjoner 
skal oppgraderes. Dette er opprinnelig en trikketrasé fra ca 1920 som ikke er egnet for dagens T-
banetog og på en bru som nærmer seg slutten av teknisk levetid. Bruen skal byttes og det skal bygges 
tunnel til Hellerud.
Reguleringsplanen skal på høring i slutten av februar. Oppstart er beregnet til tidligst høsten 2019, 
med full aktivitet fra påske 2020. I første del av prosjektet (2020 – 2021) skal det jobbes på nordsiden 
av stasjonen. Byggearbeider på «vår» side av stasjonen skjer i hovedsak i neste fase (2021 – 2022). 
Stasjonen skal holdes åpen mesteparten av byggeperioden.
I tillegg skjer det samtidig prosjekter på Etterstad base, men arbeidene på Etterstad-siden skal være 
ferdige før Østensjøbaneprosjektet begynner på den siden.
Prosjektet ønsker input fra FAU og foreldre om gangmønstre i området og eksisterende 
konfliktpunkter i byggeområdet. I tillegg tilrettelegging slik at tungtrafikk ikke skjer i tiden barna 
forflytter seg til og fra skolen.
I reguleringsplanen er deler av skolens områder lagt inn for midlertidige arbeider i samband med 
avledning av vann til Alnaelva (østre side) og etablering av gangbru (vestre side). Se offentlig 
reguleringsplan med kommentarer hos Plan- og bygningsetaten på 
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?caseno=201708743



For mere informasjon se Sporveiens prosjektsider på https://bit.ly/2SPlwau

Informasjon fra ledelsen
Skolen presenterte resultater fra Foreldreundersøkelsen 2017 – 2018 (forrige skoleår), se vedlagt 
presentasjon. De aller fleste resultatene viser til bedre resultater en Oslo-snitt. Skolen ligger litt 
dårligere an på hendelser hvor negative ting har skjedd, men oppfølgningen har over snitt og skal 
jobbe med forebygging.

Skolen har ikke mottatt mer informasjon om hendelsene med «lokkemann» ved Kampen og 
Vålerenga skole.

Dagsorden
Møteleder
Tone Brox Eilertsen

Referent
Peter Krefting

1. Enkeltsaker

Nr. Sak

1. Orienteringer: 

 Orientering om skolegruppemøte 7.11.2018: I møte med FAU ved andre skoler kan vi 

som ny skole lære oss av erfaringer fra hvordan andre organiserer seg.

Vedtak: Vi prøver oss på å ha møte i FAU-gruppene i halvtimmen før felles FAU-møte 

og summere på møtet.

Vedtak: Gruppene lager dokumenter med rutiner.

2. Oppsummering fra juleavslutningen inkl. økonomi. Se vedlagt rapport, FAU fikk inn ca 

8000 kroner på loddsalg.

Trivselgruppen skal evaluere om informasjonen før festen var god nok. En del klasser 

opplevde å ikke få tak i nok frivillige og da blir det lett at klassekontakt/FAU går inn og tar 

det, men det er ikke slik at FAU-ere skal ta alt jobb bare fordi de sitter i FAU. I tillegg 

opplevde man i festen for 1. – 2. klasse at det var litt lite mat, kanskje informasjonen om 

hvor mye som bes tas med bør være tydeligere?

3. Saker fra gruppene:

 Trafikkgruppa: Trafikkgruppa har på initiativ av Peter hatt «skolepatrulje» i krysset 

Etterstadsletta – Etterstadkroken, og har sett at det forekommer en hel del unødig 

kjøring inn til skolen, hvilket bidrar til at skoleveien blir utrygg for de som går 

Etterstadkroken. De oppfordrer derfor foreldre om å unngå unødig kjøring inn til 

skolen og heller gå sammen med barna.

Patruljen er et prøveprosjekt som har startet med bare foreldre innen FAU, men Peter

skal sende ut forespørsel til foreldregrupper om det fins videre interesse for slik 



patrulje bemannet av foreldre.

Svein har skrevet en klage til Ruter vedrørende 37-bussen, FAU ser gjennom og 

sender inn på vegne FAU.

Trafikkgruppa skal lage en «ønskeliste» på tiltak og lage «trafikkvettregler» til 

foreldre.

 Trivselsgruppa:

Har møte etter FAU-møte for planlegging av skoledisco (dette er ikke samme disco 

som på AKS-oversikten). Foreslår å flytte det til rett etter vinterferien for å rekke å få 

alt på plass. Trivselgruppa kommer til å kalle inn foreldre for bemanning.

 Skolegårdsgruppa:

Forsker på kontakter.

Vedlegg
1. Presentasjon om foreldreundersøkelse fra skolen.
2. Økonomisk oppsummering fra julefesten 2018.
3. Presentasjon fra Sporveien om Østensjøbaneprosjektet – legges ut så fort FAU har mottatt 

den.



Oslo kommune
Utdanningsetaten

Brynseng skole

20.01.19
Foreldreundersøkelsen 2018

Nedenfor ser dere en oppsummering av foreldreundersøkelsen 2018. Vi har 
sammenfattet svarene under i hovedoverskrifter. Maks score på undersøkelsen er 
5.0 og lavest score er 1.0. Generelt sett ser vi at vi ligger over Oslogjennomsnittet
på alle punkter. Det er vi fornøyd med. Likevel er det viktig at fortsetter å jobbe 
hardt og systematisk for en best mulig skolehverdag for elevene, både faglig og 
sosialt. Dette får vi best til i samarbeid med dere foresatte.

Svar på undersøkelsen Brynsen
g

Oslo

Trivsel 4,65 4,65
Støtte fra lærer 4,66 4,52
Trygt miljø del 1 og del 2 4,34 4,22
Mobbing 4,10 4,10
Skole – hjem samarbeid 4,30 4,16
Læring og utvikling 4,36 4,13

Innenfor del 2 under overskriften Trygt miljø, scorer vi 0.15 under Oslosnittet i 
forhold til antall elever som har opplevd å ha blitt plaget. Dette er noe vi må 
jobbe videre med, og for å unngå flest mulige hendelser blir det viktig å jobbe 
forebyggende. På Brynseng er vi svært opptatt av at elevene skal bli hørt og tatt 
på alvor. Skolens lærere og ledelse er tett på, og oppleves ut i fra undersøkelsen 
som lett tilgjengelige. Vi scorer over gjennomsnittet i forhold til hvordan foresatte
opplever at skolen håndterer elevsaker. Vi er svært glad for at dere opplever det 
slik, og ønsker oss fortsatt et tett samarbeid med dere.

Neste foreldreundersøkelse kommer i mars – april 2019.
Fint om dere tar dere tid til å svare.

Mvh
Vibeke Saltnes Olsen
Rektor Brynseng skole

Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 21 80 21 80 Org.nr.: 976820037
Strømsveien 102 Telefaks: 22 65 79 71
0663 OSLO
Postadresse: postmottak@ude.oslo.kommune.no
Pb 6127 Etterstad, 0602 OSLO www.ude.oslo.kommune.no



Økonomisk sammenfatning julefester 2018 

Inntekter 
FAU solgte lodd på både julefest 1–2 klasse og 3–4 klasse. Salg skjedde både kontant og 
via Vipps. Totalt kontant inn ble 6982 kroner, fordelt ganske likt mellom de to dagene. Totalt 
Vipps inn ble 1915 kroner (hovedsakelig dag 2). 

Utgifter 
Utlegg for loddbøker var 440 kroner. Vippsgebyrer var 33,59 kr (1,75 %). I tillegg har banken 
tatt ett gebyr for kontantinnskudd på 120 kr (2 × 60 kr) fordi jeg delte opp innbetalingen i tre 
deler (et kontantinnskudd er gratis pr måned; jeg delte det opp i to deler fordi jeg ikke var 
klar over at det kostet mere, og så måtte jeg prøve igjen fordi en gammel hundrelapp ikke 
ble godtatt av den ene automaten). 
 


