
 

 

REFERAT MØTE 16.12.21 kl 20.30-22.00 

FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG VED BRYNSENG SKOLE 
Navn Klasse Tilstede 

Kjartan Michaelsen 1A  X 

Marie Kleivane 1B X 

Julie Tverrå Johnsen 2A   

Erik Jubal 2B X 

Anniken Mentzoni 2C X 

Marthe Mortensen 2D  X 

Eline Garmaker 3A X 

Magnus Bjørnsen 3B  X 

Ingeborg K Krøgli 4A X 

Hodan Hujaleh 4B  

Suzanne Tærud Day 5A X 

Tomas Lysaker 5B X 

Jan Fredrik Heyerdahl 6A  X 

Hanne Dalen 6B  X 

Elisabeth Jusnes Vang 7A X 

Henriette Kleivane 7B X 

Hodan Rashiid Jama 7C X 

Dagsorden 
Møteleder: Ingeborg Kleivane Krøgli, FAU-leder 
Referat: Suzanne Tærud Day, sekretær  

1. Informasjon fra skolen:  
Skolen informerer om aktuelle saker.  

• Plutselig på hjemmeskole.  Ha øyne og ører åpne og være gode naboer og god venner for 
hverandre.  Skolen har opplevd smitte over lang tid, ikke kjempebølge men mange tilfeller 
generelt sett.  Ingen trinn uten smitte de siste ukene.  Hjemmeskole med opplegg fra 
lærerne.  Ring og spør om det skulle være noe.  Klassene unntatt 1. og 2. har teams møter.  
Mulig å kontakte lærer på teams eller på mobil i skoletiden.  Ved hjemmeskole bes man om 
ikke å bruke skolegården på dagtid i skolens arbeidstid, da man er nøye på at det ikke skal 
være fremmede voksne i skolegården.  Mye og ulik informasjon, så skolen arbeider for å 



 

 

kvalitetssikre informasjon og vite hva som er riktig informasjon før det sendes ut.  
Tilbakemelding fra FAU om at det er mye som skjer nå, og en beskjed for mye er nesten 
bedre - også at man vurderer informasjonen kan være en nyttig beskjed få. 

• Hatt et fint halvår frem til nå, noen nye lærere.  En skole hvor alle samarbeider, og fint at 
ledelsen kan komme inn i klasserommene igjen.  Når vi er over bølgen må foreldrene ikke 
være redd for å invitere hverandre.  Voksensamarbeid blant foreldrene er viktig for barna og 
klassemiljøet.     

• F21 er foreslått som skolen Brynseng eleven skal sendes til, elever som bor utenfor 
inntaksområdet til Brynseng må søke om plass.  Hvis du er i tvil om hva som er nærskolen til 
ditt barn ta kontakt med skolen.  Skolen vil også sende melding til 7. klasse foreldrene med 
frister og informasjon osv.  Gjelder også om man har nærskolevedtak på Brynseng.   

 
AKS for høyere trinn  
Fra sondering på de eldste trinnene er det ikke kjempeinteresse. Skolen er positiv, men understreker 
viktigheten av å ikke underkommunisere prisen (p.t. halvdagsplass 2000, heldagsplass litt over 3000).  
Diskutert pris, aktiviteter, spørreundersøkelse blant foreldrene osv.   
Vedtak:  FAU velger å ikke bruke tid på AKS for de eldre trinnene på nåværende tidspunkt, men 
heller bruke tid på å få i gang et Klubbtilbud til barna.              
 
2. Trivsel 
Disco planlegges avholdt i etterkant av vinterferien, egen arbeidsgruppe med ansvar for denne 
aktiviteten følger opp dette. 
  
Klubb så snart det er mulig er tanken, og med en gang det åpnes for den type aktivitet på nyåret 
bestemmes en dag.  Starte opp med veldig lavterskel tilbud med brettspill/sjakk og kino.  I skolens 
lokaler for å knytte skolen nærmere lokalmiljøet, og sørge for at det er aktivitet også på ettermiddag-
/kveldstid.  FAU sjekker også med elevrådet om de har innspill til kurs/aktiviteter som hadde vært 
gøy å få til.  Parallelt vil det jobbes med å undersøke eventuelle tilskuddsordninger man kan søke på 
for støtte til etablering av et enda mer profesjonelt drevet klubbtilbud, og undersøke mulighetene for 
et samarbeid med Kroloftet.   
 
Knytte oss tettere opp mot Utekontakten og andre skoler i nærmiljøet for Natteravner.  Passe på at vi 
går i områdene våre. Vi tar opp tråden etter jul. 
  
3. Skoleball for 7. trinn?  
Meldt inn ønske om skoleball for 7. trinn til våren. Her er en mulighet til å forme en egen 
Brynsengmåte/-tradisjon for avslutningsmarkering av de eldste elvene våre!   7. trinn snakker med 
elevene, lager litt planer, og har i bakhodet at med dette skaper vi en egen Brynsengtradisjon. 
 
4. 17. mai 
Det blir 17. mai feiring på Brynseng fra 2022.  Fast punkt på møtene fremover.  De organisatoriske og 
økonomiske aspektene ved 17. mai feiring ble diskutert i dette møte.  
 
Vedtak:  17. mai arrangementet eies av FAU, med 3. trinn som arrangør.  Det blir viktig for å sikre 
kontinuitet i arrangementet. Inntektene går til FAU kassa, og FAUs arbeid med felles aktiviteter for 
et godt skolemiljø (f.eks. Klubb, disco etc.).  
  
5. Nytt fra trafikkgruppa  
Klassevise trafikkvakter går sin gang. 

 
6. AKS 
AKS gruppa tar kontakt med Karine/Daniel for å bli kjent.   



 

 

 
7. Driftsstyret  
Bydelspolitiker skal møte “styret” i FAU i januar, før budsjettet til skole skal vedtas. 
Et viktig aspekt å ta med inn i driftstyre er dette med mangel på sosiale arenaer i området, spesielt 
for de litt eldre barna på skolen.   
  
Svein Kleivane og Ingeborg K. Krøgli representerer foreldrene i Driftsstyret. 
 
8. Eventuelt  
Ungdomsskoletilhørighet – FAU leder og representanter fra 6. og 7. trinn gis fullmakt til å svare på 
høringen på vegne av FAU.  Plukk opp litt formuleringer fra forrige høringsuttalelse om å bygge 
Brynsengkulturen.   
 
 


	REFERAT MØTE 16.12.21 kl 20.30-22.00
	FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG VED BRYNSENG SKOLE
	Dagsorden
	1. Informasjon fra skolen:



