
REFERAT MØTE 13.01.21  

FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG VED BRYNSENG SKOLE 
 
 

Navn Klasse Tilstede 
Julie Tverrå 1A X 
Mohamed Bashir Sheik-Mohamed 1B X 
Ida Thomassen 1C X 
Abdul Basit Mohammad 1D X 
Morten Slemdal 2A X 
Carolin Molina Rustad 2B  
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 (Elise Kleivane møter istedet) 6A X 
Monica Fjeld 6B X 

 
Vara Ingeborg Kleivane og Henriette Rinde Thistel var med som observatører. 

Dagsorden 
Møteleder: Lotte Grepp Knutsen, FAU-leder 
Referat: Suzanne Tærud Day, sekretær  

1. Informasjon fra skolen:  
Trivselsundersøkelsen 1.-4. trinn; 97,5% forteller at de har det bra på skolen og har gode venner på 
skolen.  Vil gjerne ha det til 100%.  De små har høy andel venner, men lav andel som bestemmer 
leken. Kun 26% som liker å gjøre lekser.  Men viktigste er trivsel.   
5.-6. trinn, en annen type undersøkelse, hele 9% som har opplevd mobbing, det skal ikke skje og skal 
ned til 0%.  Dette jobbes det aktivt med.   
På alle trinn kan skolen bli flinkere til at barna har mer medvirkning, og det skal de ta tak i. 

 
Den sosiale situasjonen på Brynseng er generelt veldig bra, men det er ting å jobbe med tross et godt 
miljø.  Mange leker med forskjellige barn i løpet av uken, og det er høy grad av empati fra barna 
overfor andre barn.  Nulltoleranse for mobbing, og å få bukt med mobbing er et fellesprosjekt for 
alle, og det er mange tiltak på plass tilpasset de ulike trinnene.  Hvordan være gode venner, ta alle 
med i leken osv.  Ledelsen og sosialteam er ute i storefri hver dag for å vise god sosial politikk på 
skolen, jobbe med gode holdninger og bistå med lek.  AV tiltak inne på skolen nevnes egne 
klassemøter hvor de jobber spesifikt med hvordan barna skal være med hverandre.  Rollespill f.eks. 
for å vise hvordan håndtere en situasjon på god og dårlig måte.  Snakke med barn om følelser, og 
uttrykk for følelser.  Kursing av lærere om relasjonsbygging.   Foreldre er også en viktig del av dette 
samarbeidet. 

 
2. 17. mai/Brynsengfesten 2021 

I tråd med diskusjon på forrige møte, setter vi ned en arbeidsgruppe (basert på trivselsgruppa) som 
planlegger 17 mai arrangement i 2021. Siden det fortsatt er svært usikkert hva vi faktisk kan gjøre 17. 



mai så holder vi muligheten åpen for at det i stedet blir en flott sommerfest, eller skolestartfest, 
avhengig av smittesituasjonen.  
 
 

3. Ballbinge 
Nytt avslag på søknad fra Sparebankstiftelsen. Siden vi ikke får begrunnelse, er det vanskelig å vite 
om ny søknad vil føre frem (frist 1.2). Saken diskuteres.  Lotte følger opp ny søknad 

 
4. Nytt fra trafikkgruppa  

Trafikkvakter ved oppstart etter ferie, men bør være oftere gjennom mørkeste tiden av året.  Er et 
effektivt fartsreduserende tiltak. 
 
Kontakt med Renovasjonsetaten om å unngå søppelhenting i Etterstadkroken rundt 8:15-8:30, og 
med Sporveien om fart på kjøretøy knyttet til Etterstad Base. 
 
Spørreundersøkelse om hvordan barna «reiser» til skolen.  For kartlegging til bruk i kontakt med 
kommunale etater osv.  Blir sendt ut iløpet av våren. 
 
Snuplasser på hver side av skolen benyttes på en slik måte at det medfører trafikkfarlige situasjoner, 
spesielt som følge av rygging.  Dette vil følges opp slik at barnas trafikksikkerhet ivaretas på en god 
måte.   
    

 
5. Nytt fra AKS-gruppa 

 
Begrenset aktivitet i gruppen.  
 
Det etterlyses mulighet for å komme inn annet enn på kvelden for de minste, kanskje rett etter AKS 
stenger f.eks.  
 
 

6. Eventuelt  
Overgang til ungdomsskolen – tas på neste møte. 
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