
Referat MØTE 08.12.20  

FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG VED BRYNSENG SKOLE 
 
 

Navn Klasse Tilstede 
Julie Tverrå 1A  
Mohamed Bashir Sheik-Mohamed 1B X 

Ida Thomassen 1C X 
Abdul Basit Mohammad 1D X 
Morten Slemdal 2A X 
Carolin Molina Rustad 2B X 
Anne Margrethe Hummelsgård Aandahl 3A X 

Genevieve Chevalier  3B X 
Suzanne Tærud Day 4A X 
Lotte Grepp Knutsen 4B X 
Linda Husevåg 5A X 
Andrea Rojas Palma 5B X 
Hodan Jama  6A X 
Monica Fjeld 6B X 

 
Observatør: Henriette Rinde-Thistel (5A) 
 
 
Møteleder: Lotte Grepp Knutsen, FAU-leder 
Referat: Suzanne Tærud Day, sekretær  
 

1. Informasjon fra skolen:  
• Skolen informerer om aktuelle saker.  
Generelt god stemning, savner snø for noe å leke med.  Det er mørkt i skolegården, spesielt uten snø.  
Det er søkt om og innvilget å få mer lys i skolegården.  Lite smitte på Brynseng, men unngår at lærere 
går på tvers av klassene i uken opp mot jul slik at man minimerer risiko for smitte (unngå karantene).  
Mye juleverksted og hyggelige aktiviteter siden det ikke blir juleavslutninger.   
  
• Innmeldt fra FAU:  

a. Spørsmål om IT-sikkerhet og innlogging skole-Ipad  
Gått gjennom alle trinnene slik at alle har personlig passord (lærer har disse).  Men e-posten er 
forholdsvis lett å finne ut av.  Holdningsskapende arbeid fra skolen sin side, nettvett fra 1. trinn. 
Sperrer ikke nettet, fordi de må lære å forholde seg til virkeligheten og lære seg til å skjønne grenser.  
Det er foreldres ansvar å følge med på hva barna bruker Ipaden til hjemme. 
   
FAU ønsker nettvett storforeldremøte, gjerne med ekstern foredragsholder (korona stoppet disse 
planene).  Må med på plan for neste år, og plukkes opp så snart det er mulig å treffes igjen.  Rektor 
har begynt å undersøke, og det er nærliggende å bruke politiet som foredragsholder. 
 

 



2. Høringsuttalelse planprogram for Etterstad base 
Etterstad Base, som er området som ligger mellom t-banen, Etterstadsletta og Etterstadkroken, skal 
gjennom en stor transformasjon. Det skal bygges lokk over baseområdet med boliger oppå, og det 
vurderes også å legge lokk over sporområdet. I denne omgang skal det vedtas et planprogram som 
legger føringer for hva som skal utredes i det videre planarbeidet. Vi deltok på informasjonsmøte 
18.11, og FAU har utarbeidet en høringsuttalelse.  
 
Informasjon og link til planforslaget her; Etterstad Base- oppgradering og utvikling av området rundt - 
Sporveien AS 
 
Vedtak: Utkastet ble diskutert. Trafikkgruppa får fullmakt til å ferdigstille og sende inn 
høringsuttalelse i samråd med FAU-leder.  

 
3. Nærområdetiltak – oppstart av natteravn?  
FAU har deltatt på møte med politi og utekontakt sammen med FAUene på Vålerenga, Jordal og 
Kampen skoler.  Vålerenga skole vil starte opp med natteravn på nyåret. De vil i utgangspunktet gå 
tirsdag til fredag fra 18-2030.   Natteravner har vist veldig god effekt og bidrar til trygghet. Viktig å 
etablere en voksentilværelse i området.  Vålerenga ønsker Brynsengs deltagelse.   
 
FAU konkluderte med at det er ønskelig å få til, men ser at det er utfordringer med å få dekket 
vakter.  Kontakte vel og boligselskap på Etterstad for bistand og gjør en sondering i foreldregruppen, 
og i utgangspunktet kople oss til Vålerenga for læring.  Vurdere etter påske om videre prosess, og 
nedsettelse av en arbeidsgruppe. 
 
4. Arrangement – 17. mai  
Dersom situasjonen normaliserer seg utover våren, er det mulig at 17. mai kan gjennomføres slik vi 
kjenner det. Utdanningsetaten planlegger for at 17. mai kan gjennomføres som normalt.  FAU er 
samstemte om at det er ønskelig med et Brynseng-arrangement på 17. mai fremover.  Dette er viktig 
for å bygge Brynseng-kultur og skape et miljø rundt skolen.    
 
Det nedsettes en arbeidsgruppe rett over nyttår med hensikt å planlegge for et større 
fellesarrangement på Brynseng, fortrinnsvis 17. mai eller på ett senere tidspunkt hvor alle kan delta.  
 
5. Nytt fra AKS-gruppa 
Daglig dialog erstatter krysselister, rulles i første omgang ut kun for 4. klasse.  Det har vært tekniske 
utfordringer som har forsinket oppstart.   
 
6. Eventuelt  
• Mobbing vil bli et generelt tema på neste møte.  
 
Neste møte er 13. januar.  

https://sporveien.com/inter/prosjekter/prosjekt?p_document_id=3524501
https://sporveien.com/inter/prosjekter/prosjekt?p_document_id=3524501
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