
REFERAT FRA MØTE tirsdag 5.november 2019 kl 18.00-19.30 

FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG VED BRYNSENG SKOLE 
 

Navn Klasse Epost Telefon Tilstede 
Idil Abdi Abdulle 
Mohamed (mor Zakaria) 

1A idilmohamed1991@gmail.com  X 

Eline Garmaker Håmo 
(mor Julie) 

1A elinegarmaker@gmail.com  X 

Jenny Eljezi (mamma 
Leonard) 

1B jennieno@yahoo.com  X 

Carolin Molina-Rustad 
(mor Daniel) 

1B carolin.rustad@gmail.com  X 

Anne Margrethe 
Hummelsgård Aandahl   
(mor Gaute) 

2A annemargretheh@hotmail.com 
 

  

Ingeborg Kleivane Krøgli 
(mor Agate) 

2A ingeborg.kleivane@gmail.com  X 

Anna Einarsson (mor til 
Lone) 

2B atombrev@gmail.com   

Ben Dzelili (pappa til 
Jasina) 

2B ben.dzelil@gmail.com  X 

Suzanne Tærud Day 
(mamma Noor) 

3A suzanne.taerud.day@gmail.com  X 

Magne Simonsen (pappa 
Thomas) 

3A magnesimonsen@gmail.com  X 

Lotte Grepp Knutsen 
(mamma Henrik) 

3B lottegreppknutsen@gmail.com 
 

90768540 X 

Siri Amble Bøhle (mamma 
Vilde) 

3B siriabohle@gmail.com   

Siri Øyen Larsen (mamma 
Eira) 

4A siriolarsen@gmail.com  X 

Elén Jørgensen (mamma 
Ella) 

4A elen.rogeberg@hotmail.com   

Hanne Marit Dalen 
(mamma til Olav) 

4B hanne_dalen@hotmail.com   

Henriette Rinde-Thistel 
(mamma til Karen)  

4B henriettebjoerk@hotmail.com  X 

Linda Nyberg (mamma 
Andreas) 

5A nyberglinda@hotmail.com   

Tone Brox-Eilertsen 
(mamma til Hedda, vara) 

5A   X 

Jeanette Toverud (mamma 
til Jonathan) 

5B jandersen@getmail.no  X 

Svein Harald Kleivane 
(pappa til Sixten) 

5B shkleivane@gmail.com 
 

 X 
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Dagsorden 
Møteleder 
Lotte Grepp Knutsen 
Referent 
Suzanne Tærud Day 

1. Informasjon fra ledelsen  
Rektor orienterer om aktuelle saker.  
 
Gjenglemte klær (12/11) 
Alle gjenglemte klær legges i Kunnskapstrappa den 12. november, hentes innen en gitt frist.  
I tråd med at vi er en miljøskole legges klærne deretter i Kunnskapstrappa og alle er velkomne til å 
forsyne seg med det de trenger (småsøsken, yngre skolebarn). 
   
Bokbyttedag (27/11) 
Samme konsept som tidligere år: ta med tre bøker, plukk tre bøker.  Presiseres at det er bøker til 
barn i skolealder. FAU spiller inn at Klassebibliotekene bør få rett til å plukke litt bøker også.  
Gladnyhet: Bibliotek får snart mange og helt nye bøker! 
 
Info om trivselsundersøkelsen/ elevundersøkelsen 
Avholdes for alle trinn rundt 14. – 15. november. For 1.-4. trinn er det en papegøye som gir dem 
spørsmålene. Anonymt, strenge regler for lærerne slik at de ikke skal se barnas besvarelser på 
skjermen. 
 
Foreløpig info om Bolteløkka  
Fortsatt ikke avklart.  Kostnader ved brakker skal fortsatt evalueres opp mot bussing.  Tidligst etter 
vinterferien.  
 
Supplering av FAU-leder: Skal til politisk behandling, dette gir mulighet for å påvirke. Holder kontakt 
med FAU Bolteløkka. 
  
Kjøring og parkering i skolegård  
Skolen følger med i skoletiden, vaktmester følger med og sørger for at det ikke parkeres i 
rundkjøringen.  Parkeringsselskap blir dyrt for håndheving av parkering forbudt (privat), snuplassen 
er kommunal vei og parkering håndheves av Bymiljøetaten.  Rektor har spurt Undervisningsbygg om 
gjerde mot rundkjøringen, vil være en trygghet for barna og hinder mot kjøring.     
 
Klasselister  
Med referanse til UDIR artikkel 7. oktober 2019 om at klasselister kan deles ut. Skolen undersøker 
hvilken informasjon som kan være med før klasselister kan gjøres tilgjengelig.  
 
Informasjonsflyt skole – hjem, kanaler mv.  
Hjemmesiden brukes til generell informasjon, Skolemelding brukes til informasjon til foreldrene. FAU 
opplever at det er litt ulik praksis i klassene, og Rektor tar med tilbakemelding til staben om ensartet 
praksis.  
  
Referat fra FAU møtene sendes heretter foreldre i Skolemelding, i tillegg til å legges ut på 
hjemmesiden. 
 



2. Enkeltsaker 
 

Nr  Sak Ansvarlig og 
tidsfrist:  

1.  Trivsel – juleavslutning 
Trivselsgruppa legger frem forslag til opplegg for juleavslutninger, m.m.  
 
Referat:  
Juleavslutning: For mange klasser til samme opplegg som tidligere. Nå blir det 
trinnvis med samme konsept for alle klassene, slik at man har en felles 
forståelse av juleavslutning på Brynseng.  Gjennomføring: Felles for trinnet 
først med underholdning deretter kaker, kaffe og saft klassevis. Begynner kl. 
17:30 slik at folk får spist middag først. Tekst til invitasjon lages felles fra FAU 
og tilpasses de enkelte klassenes datoer.  Mulighet for å invitere besteforeldre 
m.m.  Avholdes i Kunnskapstrappa, musikkrommet, mat- og helserommet. 
Ikke FAU organisert loddsalg, men klassene kan velge å samle inn penger via 
f.eks. loddsalg til eventuelle klassekasser. 
Disko: Avholdes etter vinterferien.  Samkjører disko for 1.-3. og 4.-5. 
17. mai: Ønske om eget Brynseng arrangement, lodder stemningen i klassene.  
Leker og kakesalg på ettermiddagen – felleskap og hygge.   
Sommerfest: Samme opplegg som i fjor.  Avsluttes klassevis.   

Jeanette  

2.   Trafikk 
- Oppfølging av henvendelse fra Bydelen om strakstiltak 
- Kontakt med Bymiljøetaten, overlapp fra forrige FAU 

 
Referat: 
Bydelen har fått i oppdrag å kartlegge trafikksikkerhet rundt skolene i bydelen 
skal sendes videre til Bymiljøetaten.  Behandles i Bydelen 12. desember, og vi 
er invitert til å delta. 
Ramset opp alle utfordringene på Etterstadsletta; ønske om hyppigere 
kontroller og håndheving av trafikkreglement, lavere fartsgrense, belysning, 
m.m.  Omtrent samtidig fikk fjorårets trafikkgruppe svar fra BYM på 
henvendelse om ønskede tiltak, og disse tilbakemeldingene er hensyntatt i 
brevet til Bydelen.   
 
Som tiltak for å redusere foreldrekjøring inn til skolen tas det med i brevet til 
bydelen om de kan vurdere en drop-off sone i Etterstadsletta ved barnehagen 
(når fortau langs Etterstadkroken er etablert 1./2. kvartal 2020).   
Forslag til FAU-tiltak rundt foreldrekjøring: Holdningskampanje «Gå hvis du 
kan!» 
 
Trafikkgruppa kontakter Aksjon Strømsveien for innspill til hvordan de har 
arbeidet med dokumentasjon av fartsoverskridelser, opp mot bussene m.m. 
 

Magne  



- Refleksaksjon  
 
Referat: 
Lagt ut «På Brynseng bruker vi refleks» på Facebook den 17. oktober.   
 
Sporveien har sendt 250 reflekser til skolen, og FAU deler ut når disse 
kommer.  Trafikkgruppa vurderer en ny runde med Vakter ved 
fotgjengerovergangen Etterstadsletta/Etterstadkroken for å markere at det 
begynner å bli mørkt igjen og at dette er en skolevei (tentativt i uke 47).   
FAU-leder oppfordrer alle til å være med som vakt for å forstå enkelte 
problemstillinger knyttet til barnas skolevei. 
 

3. Ny Brynseng stasjon  
Vi har fått beskjed om at strekningen Helsfyr – Bryn bro, inkludert ny 
Brynseng stasjon er tatt ut av rehabiliteringsplanene til Sporveien.  
 
Referat: 
Diskusjon om mulig oppfølging. 
Lotte ber om tilbakemelding på hva utsettelsen betyr og at vi registrere behov 
for oppgradering av stasjonen, samt forhører seg om rigg område. 
 

Lotte 

4.  AKS  
AKS-gruppen har hatt møte med inspektør og AKS-ledelsen. 
 
Referat: 
Referert fra møte med AKS: Diskutert organisering av måltidet, etterlyst bedre 
info om hvem som jobber der (bilder ved henting), kurstilbud kommer etter 
jul (fotball, dans osv.).  For kurs samarbeider AKS med Kultur i Gamle Oslo, og 
er for øvrig avhengig av de ansattes interesser/kompetanse.   
 
AKS ber foreldre være flinke til å melde om fravær på fridager/ferier, og 
forholde seg til avtalene som er gjort.  Om barn ikke kommer som avtalt betyr 
det unødvendig ressursbruk som går utover tilbudet til barna resten av året.  
 
Mobilfri sone på AKS, uro knyttet til garderoben fordi barn går dit for å bruke 
mobil.  Utfordringer knyttet til foreldres behov for individuell oppfølging av 
sine barn som AKS ikke har ressurser til å følge opp. Generelt meldes det om 
at trivsel blant barn og voksne er stor, og FAU merker seg at det har vært 
klare forbedringer.   

Anna  

5. Valg av representanter til Driftsstyret 2020 
Det skal velges to foreldrerepresentanter til Driftsstyret. Disse kan, men 
trenger ikke å være medlemmer av FAU.  
 
Referat: 

 



 
Tone Brox Eilertsen og Svein Kleivane ble valgt som representanter til 
driftsstyret. 
 

5. Årshjul FAU: utsettes til neste møte pga mange saker  
 

Lotte  

6 .  Diverse 
- Lussekattbaking 13.12 – 1. klasse har ansvar for baking 

 
Referat: 
Skolen sender en bestilling på X antall lussekatter.  Klassekontaktene i 1. 
klasse tar ansvar for å fordele bakeansvar på de 2 klassene. 
  

- Økonomi  
 
Referat: 

Jeanette har overtatt økonomiansvaret, og ga et raskt overblikk.  Har ca. 
21 000 på bok p.t. Budsjett for kommende skoleår sommerfest gir 
inntekter (ca. 8000), disko gir noen kostnader (ca. 2500).  Et eventuelt 17. 
mai arrangement kan gi inntekter (erstatte loddsalget på julefesten).   

 

Kommende møter: 
- Onsdag 4. desember 18-19.30 
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