
REFERAT MØTE 23.10.20  

FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG VED BRYNSENG SKOLE 
 
 

Navn Klasse Tilstede 
Kjartan Michaelsen 1A  
Marie Kleivane 1B X 
Julie Tverrå Johnsen 2A  
Erik Jubal 2B X 
Anniken Mentzoni 2C X 
Marthe Mortensen 2D  
Eline Garmaker 3A X 
Magnus Bjørnsen 3B  
Ingeborg K Krøgli 4A X 
Semra Dzelil 4B X 
Suzanne Tærud Day 5A X 
Tomas Lysaker 5B X 
Jan Fredrik Heyerdahl 6A  
Hanne Dalen 6B  
Elisabeth Jusnes Vang 7A X 
Henriette Kleivane 7B X 
Hodan Rashiid Jama 7C Meldt forfall 

 

Referat 

Møteleder 
Vibeke Saltnes Olsen  
Referent 
Suzanne Tærud Day 
 
Velkommen til årets FAU – info om arbeidet til FAU 
 
Rektor ønsket velkommen. Rektor orienterte om hvordan FAU møtene er lagt opp, og hva FAU og 
FAUs rolle som samarbeidspartner i arbeidet med skolemiljø, foresattes interesser og primært jobbe 
for barna.  FAU representanten representerer klassen, ikke eget barn eller enkeltbarn.  Saker som 
omhandler enkeltelever skal tas direkte med lærer.  FAU ved Brynseng står for aktiviteter som skaper 
godt skolemiljø (disko, trafikkvakter osv.), og arbeider med hvordan bidra til å inkludere og skape 
klassemiljø (se Tips og råd til foresatte på skolens hjemmeside).  Hvert FAU velger selv hva de skal 
arbeide med, som oftest med noen tradisjonsoppgaver som består og noen oppgaver som endrer seg 
avhengig av skolens situasjon. 
 
FAU vara deltar ikke vanligvis på møter.  Ved fysiske møter kun en representant per klasse.  FAU 
leder og rektor setter opp møteplan.   
 
 
 
 



Konstituering, valg av leder og arbeidsutvalg 
 
Ingeborg Krøgli (4A) velges som leder 
Suzanne Tærud Day (5A) fortsetter som referent 
Henriette Kleivane (7B) velges som økonomiansvarlig 

 
FAU vil fremover og ved neste møte vurdere arbeidsgruppene (Trafikk, AKS, Trivsel), og hvilke 
aktiviteter som skal tilligge dette FAU.   

 
Eventuelt  
 
Trivsels- og skolemiljøtiltak ble diskutert, og vil være et prioritert område for dette FAU.  Elevene 
ønsker seg Skoledisco, og forslag lavterskel tilbud som månedlige Klubber, filmkveld, spillkveld osv. er 
forslag som vil arbeides videre med.  Halloween – sørg for å arrangere aktiviteter for hele klassen. 
  
Det er mer aktivitet på AKS (KIGO, turer, matlaging).  Skolen har tatt et valg om at gratis prinsippet 
skal være førende for aktiviteter, og derfor tilbyr man ikke betalingsaktiviteter tilsvarende det man 
gjør på enkelte andre skoler.  Prøver å få til samarbeid med idrettslagene om gratistilbud, og ansetter 
folk med spesifikk kompetanse (dans, teater o.l.) slik at det er mulig å få til aktiviteter internt. 
 
Trafikkarbeid – oppfordre til refleksbruk, trafikkvakter og fordelt ukene når det nå blir mørkt om 
morgenen på alle klassene slik at vi dekker opp trafikkvakter gjennom vinteren.  Dette er et veldig 
enkelt og effektivt tiltak for å redusere farten i Etterstadsletta.   
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