
REFERAT MØTE 15.06.21 kl 20.30-21.30  

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  
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 

 
Observatører; Henriette Rinde-Thistel (5B), Ingeborg Kleivane Krøgli (3A), Hanne (1D) 

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

1. Informasjon fra skolen:  
Gledens dag – starter å planlegge for grønt nivå fra høsten. Alle lærere for høsten er ansatt.     
6. trinn er på leirskole, kjempefin tur.  Inkludert hverandre, og hatt det kjempebra (skrytemelding fra 
leirskolen).  Første gjengen på tur har hatt gode opplevelser.   
Førskoledagen avlyst, men barnehagene har vært på besøk.   
Skader/hendelser i skolegården vurderes av skolen og helsesykepleier.  Hvis det er fare for liv og 
helse ringes sykebil.  Hvis det ikke er fare for liv og helse tilkalles foreldre for å følge til legevakten.  
Skolen skal også melde til NAV.  Prosedyre legges på skolens nettside.   

 
2. Skolebehovsplan  

Det er lagt frem forslag til ny skolebehovsplan for 2022-2031. Planen er på høring, med frist 1.9 til å 
avgi uttalelse. Av interesse for Brynseng: det er ikke avklart i denne planen hvor elevene fra Brynseng 
skal gå på ungdomsskole. Det påpekes at dette vil bli avklart i løpet av høsten 2022. Dette har 
sammenheng med at ny skole i Bjørvika er utsatt og dette påvirker skolestrukturen i hele vårt 
skoleområde.  Planen kan leses her: Skolebehovsplanen - Skoleutbygging i Oslo - Oslo kommune 
 
Vedtak: FAU-leder får fullmakt til å utarbeide høringsuttalelse på vegne av Brynseng FAU. Stikkord; 
avklaring og ønske om at Brynseng elevene skal gå på samme ungdomsskole.  Viktig for bygging av 
lokal tilhørighet for en ny skole at man også får en felles ungdomsskoletilhørighet.  Høringsuttalelsen 
behandles endelig ved neste FAU møte. 
 
 

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/skoleutbygging-i-oslo/skolebehovsplanen/
https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/skoleutbygging-i-oslo/skolebehovsplanen/


3. 17. mai/Brynsengfesten 2021/sosialt  
• Oppsummering fra arrangementet på 17 mai 
Fornøyd med gjennomføringen.  Natursti.  Alt fikk henge i fred, og det kom besvarelser gjennom 
helgen, alle trinn deltok.  Gavekort deles ut denne uken.   
 
• Planer/ideer for høsten 
Ønskelig å ha en Brynsengfest.  Åpent for innspill.  Neste års FAU må ta tak i gjennomføring av en 
Brynsengfest for eksempel i september.   
Klubb for 5.-7. klasse – samarbeide med elevrådet for å finne aktiviteter, og be foreldregruppa 
stille med kompetanse på ulike aktiviteter og kanskje på vaffelsteking o.l. 
Viktig at sosiale aktiviteter og sosiale arenaer for barna og Brynseng familiene har høy prioritet i 
neste FAU når det åpnes for mer sosial aktivitet.  Enten i FAU eller om det opprettes en skole 
sosialkomite på siden av FAU.   

 
4. Nytt fra trafikkgruppa  

• Trafikkaksjon – erfaringer 
Anledning for samarbeid med elevrådet, bedre hvis man kunne fysisk møtes og hatt enda 
mer samhandling (felles trafikkvakt o.l.). God anledning til å komme med tydelige 
oppfordringer til foreldre. 

• Oppsummering spørreundersøkelse  
1/3 besvarte undesøkelsen.  Mål var å kartlegge reisevaner.  Mange går og sykler, noen med 
t-bane og samtidig flere som kjører.  Gir oss tall og lene på ved dialog med ulike etater.  Flere 
utfordringer ble identifiser; fart, behov for flere fotgjengenger felt, mer lys langs stien på 
nedsiden av Etterstadjordet barnehage, varselskilt i Brynsengfaret, dårlig sikt pga. 
bussholdeplassene, uoversiktlig i krysset Etterstadsletta/Etterstadkroken, snuplassen ved 
skolen i Etterstadkroken.  Trygg skolevei (D) med lys slik at den kan brukes året rundt som 
bør være lavterskel å få til.  Alliere med FAU i Etterstadjordet barnehage.  Gir en veldig fin to-
do list for neste FAU. 

• Skolestart - planer for trafikkaksjoner, informasjon om politi-tilstedeværelse 
FAU stiller trafikkvakter den første uken som vi gjorde ifm. trafikkaksjonen, gjerne 2-3 hver 
dag slik at vi kan stå på forskjellige steder.  Gjerne veilede litt ved snuplassen i 
Etterstadkroken. 
Politiet har tatt ønske vårt om oppfølging av kjøring i Etterstadsletta seriøst, og har allerede 
hatt to politipatruljer på plass.  De kan ikke gjøre fartskontroll av tekniske årsaker, men god 
effekt med synlig politi og de vil også se etter ting som overholdelse av vikeplikt, telefonbruk 
og beltebruk og bruke det som inngangsport for å snakke om fart.  Vi er på lista over skoler 
for storkontrollen ifm. skolestart.      
 

5. Avslag på støtte til ballbinge for tredje gang,  
• Saken må følges opp av nytt FAU.  Søknad tilgjengeliggjøres for neste års FAU.  Fin sak å 

samarbeide med elevrådet om. Utdanningsbygg mener det ikke er en oppgave for dem å 
finansiere, samarbeidsvillige, men ikke finansieringsvillige.  Trenger råd for å komme videre. 

 
6. Nytt fra AKS-gruppa 

• Mat, aktiviteter og fraværssystem er punkter som må følges opp av nytt FAU.  Her må det 
finnes muligheter i tiden fremover.  AKS må følges opp, sørge for god overgang til nytt FAU.   

 
7. Eventuelt  

• Nærmer seg nytt skoleår og nytt FAU. FAU 2020-2021 har siste møte den uken skolen starter.  
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