
 

 

REFERAT MØTE 17.11.21 kl 18.00-19.30  

FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG VED BRYNSENG SKOLE 
Navn Klasse Tilstede 

Kjartan Michaelsen 1A  X 

Marie Kleivane 1B X 

Julie Tverrå Johnsen 2A Forfall 

Erik Jubal 2B Forfall 

Anniken Mentzoni 2C X 

Marthe Mortensen 2D X 

Eline Garmaker 3A X 

Magnus Bjørnsen 3B   

Ingeborg K Krøgli 4A X 

Hodan Hujaleh 4B X 

Suzanne Tærud Day 5A X 

Tomas Lysaker 5B X 

Jan Fredrik Heyerdahl 6A  X 

Hanne Dalen 6B  X 

Elisabeth Jusnes Vang 7A Forfall 

Henriette Kleivane 7B X 

Hodan Rashiid Jama 7C Forfall 

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

1. Informasjon fra skolen:  
Koronainformasjon 
 - Tester til 5.-7. trinn, testing tirsdager og fredager. Deles ut i disse dager.  
-  Det er ikke krav til testing for elever i samme klasse som en med smitte.  Ved positive prøver får 
ikke skolen beskjed med mindre foreldre sier fra selv.  Man har rett til å holde det skjult, men  
dersom foreldre gir skolen (direkte til kontaktlærer og/eller rektor) beskjed videreformidles til 
klassen.  FAU oppfordrer til at foreldre gir beskjed til skolen slik at klassen kan få beskjed og 
mulighet til å teste barna. 
-  Flere smittetilfeller blant ansatte ved skolen slik at det er mer vikarbruk.    
-  Hold barn hjemme ved sykdom. 
 



 

 

AKS 5.-6. trinn  
Skoleledelsen anser dette som et fint tilbud, og observerer at noen andre skoler har det.  Det vil være 
nødvendig med en sondering blant foreldre om dette er et tilbud som vil bli tatt i bruk.  Man vil 
måtte vurdere hvordan dette eventuelt skal være organisert og det vil koste fullplass pris (ikke 
redusert pris som er normalen ved Brynseng).   
FAU sonderer i foreldregruppen.  FAU påpeker at det er behov for et inkluderende tilbud til denne 
aldersgruppen, hvor deltagelse er gratis og vil arbeide for et Klubb-tilbud.   
 
Skjermtid  
Tidsbruk foran skjerm på skolen varierer iløpet av dagen, fra 0 til flere timer.  I løpet av en 2 timers 
stasjonsarbeidsøkt er Ipad bruk ca. 12 minutter.  Hensiktsmessig bruk av Ipad som skoleverktøy.  
Noen funksjoner på Ipaden som gir bedre læring, men det er ett verktøy blant flere.   
Skjermtid på AKS er gjerne knyttet til spising, JustDance eller det står på timeplanen at de skal se 
film.           
 
Ungdomsskole 
Overgang til ungdomsskole er fortsatt på høring, og forventes avklart i desember.  FAU har levert 
høringsuttalelse.   
 

2. Trivsel 
Sterkt ønske fra skolen og FAU at Brynsengs tilknytning til nærmiljøet styrkes.  Enkelte tiltak FAU vil 
arbeide frem i denne perioden: 

○ Disco vil bli avholdt på nyåret.  
○ Klubb – i første omgang lavterskel tilbud for 5.-7. trinn (spillkveld, filmkveld o.l.).  

Diskutere med elevrådet ønsker til aktiviteter på en Klubb, og vil muligens trekke på 
kompetanse hos foreldre for å avholde aktiviteter. Samtidig kartlegges muligheter 
for tilskudd og profesjonell bistand som alternativ til en utelukkende foreldredrevet 
aktivitet.  

○ 17. mai vil bli avholdt på Brynseng i 2022!  
 

3. Nytt fra trafikkgruppa  
● Trafikkvakter klassevis gjennom vinteren, holdningsskapende arbeid i foreldregruppen. 
● Fortsette dialog mot ulike etater og aktører som bidrar til en sammensatt trafikksituasjon 

rundt skolen. 
● Oppfølging av tiltakspunkter som identifisert av tidligere FAU og i foreldreundersøkelsen. 
● Oppfølging av planer for utbygging Etterstad base 

 
4. AKS 

Arbeider med ulike saker knyttet opp mot AKS, løpende dialog med AKS ledelsen.  
 

5. Skolemiljøutvalg (SMU)  
Skolen skal ha et skolemiljøutvalg der elevrådet, foreldre, ansatte og bydelsutvalget er representert.  
Dette er under etablering, og FAU innstiller FAU leder som representant for foreldrene. 
 

6. Eventuelt  
● Juleavslutning – erfaringsdokumenter deles i FAU 

 
Neste møte: 16. desember 2021 
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