
REFERAT MØTE mandag 10. februar 2020 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  Meldt 
forfall 

Jenny Eljezi (mamma 
Leonard) 

1B jennieno@yahoo.com   

Carolin Molina-Rustad 
(mor Daniel) 

1B carolin.rustad@gmail.com  X 

Anne Margrethe 
Hummelsgård Aandahl   
(mor Gaute) 

2A annemargretheh@hotmail.com 
 

 X 

Ingeborg Kleivane Krøgli 
(mor Agate) 

2A ingeborg.kleivane@gmail.com  X 

Anna Einarsson (mor til 
Lone) 

2B atombrev@gmail.com  X 

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  X 

Siri Øyen Larsen (mamma 
Eira) 

4A siriolarsen@gmail.com  X 

Elén Jørgensen (mamma 
Ella) 

4A elen.rogeberg@hotmail.com  X 

Hanne Marit Dalen 
(mamma til Olav) 

4B hanne_dalen@hotmail.com  Meldt 
forfall 

Henriette Rinde-Thistel 
(mamma til Karen)  

4B henriettebjoerk@hotmail.com  X 

Linda Nyberg (mamma 
Andreas) 

5A nyberglinda@hotmail.com  Meldt 
forfall 

Elise Klevane (mamma til 
Elise) 

5A elisekleivane@yahoo.no  91784239. Meldt 
forfall 

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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Referat 

Møteleder 
Lotte Grepp Knutsen 
Referent 
Suzanne Tærud Day 
 

1. Informasjon fra ledelsen  
Nytt fra AKS 
Hele første etasje blir AKS, og alle klassene flyttes opp en etasje ifm. vinterferien.   
 
Nytt fra skolen 
Arbeider med en leksestrategi – kommer tilbake til FAU for innspill. 
 
Klassekontaktenes navn blir ført opp på lekseplanen.  Da klasselister ikke kan sendes ut av skolen 
oppfordres foreldre til å sende kontaktinfo til klassekontakten slik at disse kan samle oversikt over 
foresattes kontaktinformasjon og dele med klassen. 
 
Mattekurs 12. mars – alle foreldre oppfordres til å delta.  Svært nyttig.  Informasjon og påmelding 
sendes ut på Skolemelding.  

2. Diskusjonssak – Brynsenghuset 
Rektor Vibeke Olsen presenterte Brynsenghuset, som er ledelsesmodellen skolen arbeider etter, med 
særlig vekt på skole-hjem-samarbeidets plass i denne modellen.  Diskusjon og innspill fra FAU.  
 
Skolens visjon er «Vi sikter høyt og vinner hjerter».  Pedagogiske virksomheten (eg. Ipad, konkreter) 
er fastsatt, og ledes av rektor. Grunnleggende for Brynsenghuset er elevsentrert ledelse, som er 
forskningsbasert.  En sentral pillar i Brynsenghuset er «Relasjoner».  I dette arbeidet er foresatte 
viktige bidragsytere, og potensielle meningsytere. Et godt skole-hjem samarbeid er viktig for å bidra 
til gode relasjoner og det sosiale miljøet både på og utenfor skolen. Engasjement hos foreldre har en 
viktig effekt på barnet, og bidrar til godt samspill.  

Enkeltsaker 
 

Nr  Sak 

1.  Trivsel 
• Evaluering juleavslutninger 

Bred enighet om at det var en fin måte å ha juleavslutning, men med litt barnesykdommer.  
Det lages en sjekkliste (dreiebok) som ferdigstilles før neste møte, og gir informasjon om hva 
som er avtalt med skolen og standard lister for bevertning. 

• Disco  
Garderobe ble i fjor en logistikk utfordring, derfor flyttes disco til det er litt varmere i 
været.  Avtales med skolen en dato i slutten av april.  Avtalt følgende deling av 
klassetrinn og tidspunkter 1.-3. 17-18:30, 4.-5. 19-20:30.   
• Beslutning 17. mai  



Ikke ettermiddagsarrangement i år på Brynseng, beslutning må tas senest i oktober (for 
17. mai 2021).  Samling om morgenen, oppfordre i samtlige klasse å delta og gå i toget.  
Vurdere å få en samarbeidspartner (eg. Idrettslag). 

2.   Trafikk - Status fra trafikkgruppa  
Bystyremøte i desember – Bolteløkka og bussing  
Kampanje med 37 bussen i desember – meld evnt. hendelser til post@unibuss.no 
Trafikkvakter – verdt det, mye mer hensynsfull kjøring av busser og biler. Trafikkgruppen 
vurderer med skolen om 5. eller 6. trinn kan gjøre dette (kanskje sammen med 
foreldregruppen) fra høsten. 
Parkeringsvakter – skolen melder at det har en effekt, og er mer oversiktlig. 
Kjøring i skolegården – skolen arbeider med å få på plass fysiske sperringer. 
Oppfølging av fortau langs Etterstadkroken, lavere fartsgrense i Etterstadsletta, 
innsnevring. 

3.  AKS - Status AKS-gruppa  
Påmelding til vinterferien – gi tydelig beskjed om hvilke dager barna faktisk kommer.  
Hvis det er mange påmeldte som ikke kommer, bruker AKS unødvendig mye penger på 
bemanning. 
Det bør være bilder av de ansatte på AKS, gjerne også lastet opp i Showbie.  Pga. mye 
utskiftning av personale vil dette gjøre det letter for foreldre å vite hvem som jobber på 
AKS. 
Foreldre skal ikke avtale med barna utenom via AKS – viktig mht. sikkerhetsrutine.  

4.  Ballbinge – veien videre  
Avslag, søker på nytt. 

5. Valg av varaer til driftsstyret  
Suzanne Tærud Day og Ingeborg Kleivane Krøgli ble valgt som varamedlemmer til 
driftsstyret. 

6. Diverse 
• Lagringsstruktur Google Drive 
Opprettet lagringsstruktur som skal brukes til dokumenter, gruppeleder har mottatt 
tilgang og tildeler videre.   
• Skolegruppemøte 11.02  
Vi deltar ikke denne gang. 
• Erfaringsutveksling  
Dele ideer og tanker for å skape en Brynseng foreldrekultur – diskusjonssak neste møte 
• Samarbeid med leietakere / nærmiljø 
Neste møte 

Kommende møter 2020: 
- 11.mars  
- 16.april 
- 11.mai 
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