
REFERAT MØTE 15.03.21  
 
 

FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG VED BRYNSENG SKOLE 
 
 

Navn Klasse Tilstede 
Julie Tverrå ved vara Victoria Kivle 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 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 ved vara Elise Kleivane 6A X 
Monica Fjeld 6B Forfall 

 
Henriette Rinde-Thistel, Ingeborg Kleivane, Hanne Jensen deltok som observatører. 

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

1. Informasjon fra skolen:  
Skolen informerer om aktuelle saker.  
Brynseng vil ha to mottaksklasser med maks 15 elever i hver klasse (elever fra 3.-7. trinn), som 
trenger språkopplæring før de blir videresendt til skolene de tilhører, dvs. det er en byomfattende 
gruppe.  Dette betyr at det vil ansettes ekstra kompetanse på språkopplæring på skolen.  
 
Nye 1. klassinger til høsten; Tilstreber å avholde informasjonsmøte, og forhåpentligvis besøk for barn 
og voksne før sommeren.  Har kommunikasjon med barnehagene.   

 
Status koronasituasjon, herunder orientering om beslutning om mat på AKS i korona-tid 
Stenger for 5- og 6. trinn og rødt nivå for 1.-4.  AKS er åpent fra 8-8.30 og 13-16, og skolen er fra 8.30-
13.  Dette er en krevende situasjon, og et høyere press og en annen smittesituasjon enn for 1 år 
siden.  Heldig situasjon på Brynseng slik at alle kohortene har eget klasserom.  Samme barna i de 
samme rommene gjennom hele dagen.  Det er tidvis vanskelig å få tak i vikarer, og høyere 
smittetrykk medfører også karantenesituasjoner blant ansatte.  Av den grunn må AKS avlyses for 
enkelte klasser på kort varsel.  

 
Det er også viktig å merke seg at det er forskjellige regler for hva som gjelder skole og hjemme, og 
hva som gjelder AKS og undervisning.  På AKS er det ofte færre barn og man er mye mer ute, og 
dermed kan kohorter slås sammen.  Man tilstreber å unngå sammenslåinger, men det er mulighet for 



å gjøre dette i tråd med smittevernreglene.  Det tilsier allikevel ikke at barna kan møtes på tvers av 
kohorter på fritiden da det er forskjell på skole som organisasjon og privat når det gjelder smittevern. 

   
FAU ble også orientert om at det ikke vil bli matservering på AKS gjennom koronapandemien.  
Matserveringen er ikke et problem rent smittevernmessig, men det vil kreve personale til 
gjennomføringen.  Dette vil gå på akkord med hvor mange mennesker man har og trenger til å 
opprettholde et AKS tilbud i denne tiden.  
 
Hvordan skolen jobber med overgangen mellom barneskole og ungdomsskole.  
Ikke avklart hvilke ungdomsskole Brynseng tilhører enda.  Etterlyser informasjon fra 
Utdanningsetaten jevnlig.  Ingenting er avklart, og vet ikke når det blir avklart. 
På generelt grunnlag jobber man med overgangen til ungdomsskolen gjennom faste 
samarbeidsmøter med ungdomsskolen og klassegjennomgang.  Delt i grupper utfra hva skolen tenker 
er lurt å gjøre. Ulikt hvordan ungdomsskolene gjør dette, så det vil avhenge av hvilke skole Brynseng 
skal til.  Eksempel på tiltak er at lærer fra ungdomsskolen kommer for å hilse på og barna drar på 
skolebesøk.   
 

2. 17. mai/Brynsengfesten 2021 
Oppdatering fra gruppa som har jobbet med dette siden FAU-møtet i januar. 
Start på en 17. mai tradisjon på Brynseng, men tilpasset situasjonen vi er i.  Må være noe lokalt, 
smittesituasjonen er som den er.  Tenker en plan inspirert av Vålerenga skolekorps gjorde i fjor med 
rebusløp rundt på Etterstad og Vålerenga.  Løse en oppgave på post i mindre kohorter.  Mulig ting å 
gjøre, hva det skal bestå av er ikke klart enda og hvordan man skal planlegge kohorter i tråd med 
gjeldende smittevernregler.  Selge is og kaffe.  Noe aktivitet den dagen for barna som er tilknyttet 
Brynseng hvis mulig.  Avventer nasjonale og lokale retningslinjer for 17. mai før vi tar en beslutning 
for gjennomføring av et arrangement på Brynseng.   
 
I år vil dette drives av en arbeidsgruppe i FAU, men når dette skal bli en tradisjon blir det behov for å 
diskutere i FAU hvordan dette skal gjennomføres årlig, f.eks. med ett ansvarlig trinn, hva skal skje 
med inntektene fra arrangementet osv.  

   
 

3. Nytt fra trafikkgruppa  
Tilbakemelding fra Bymiljøetaten til søknad om å bli Hjertesoneskole, og vi er på interesselisten for 
skoler som blir vurdert for 2022.  Viktig del av dette arbeidet er FAUs engasjement for 
trafikksikkerhet og holdningsskapende arbeid.  Derfor har vi oppdatert Trafikkgruppas årshjul, og vi 
må opprettholde fokus på trafikkarbeidet i FAU og foreldregruppa.  Viktige punkter gjennom året er 
Reflekskampanje på høsten, faste trafikkvakter (gå tilbake til rullering per klasse gjennom 
vinterhalvåret) og en sykkel/gå kampanje på våren.   
På plakaten for Trafikkgruppa nå: 

• Ferdigstille spørreundersøkelse og sende ut før påske. 
• Lage en «plakat» om bruk av snuplassen for å unngå rygging. 
• Sykkel-gå kampanje i slutten av april, få til et samarbeid med elevrådet.  Bruke klassenes 

facebook grupper for oppfordre til å lage gågrupper.  Premiering?  Trenger en brainstorming 
av ideer.    

• Politikontroller        
 

4. Nytt fra AKS-gruppa 
Dekket av det som er orientert om fra skolen. 
 
 



5. Eventuelt  
Status natteravning  
Vålerenga har startet, og er positive til påfyll av natteravner fra Brynseng.  Vi søker om å bli egen 
gruppe, men møter opp samtidig med dem og går hver vår del av Etterstad/Vålerenga området. 

 
Nærmer seg nytt skoleår og nytt FAU. Kort refleksjon.  
Foreslår at klassene velger FAU representant på foreldremøte nå til våren.   
 
Neste møte: 20. april   
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