
REFERAT MØTE 23.10.20  

FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG VED BRYNSENG SKOLE 
 
 

Navn Klasse Tilstede 
Julie Tverrå 1A X 
Hilde Lenhartzen (vara) 1B X  
Ida Thomassen 1C X 
Abdul Basit Mohammad 1D X 
Morten Slemdal 2A X 
Magnus Bjørnsen (vara) 2B X 
Anne Margrethe Hummelsgård Aandahl 3A X 
Genevieve Chevalier  3B X 
Suzanne Tærud Day 4A X 
Lotte Grepp Knutsen 4B X 
Linda Maria Husevåg  5A X 
Andrea Arojas Palma 5B X 
Hodan Rashiid Jama (vara) 6A X  
Monica Fjeld 6B  

 

Referat 

Møteleder 
Vibeke Saltnes Olsen / Lotte Grepp Knutsen 
Referent 
Suzanne Tærud Day 
 
Velkommen til årets FAU – info om arbeidet til FAU 
 
Rektor ønsket velkommen, og inviterte samtlige til å presentere seg. Rektor orienterte deretter 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. 
 
Saker fra skolen 
 
Endring av henterutiner på AKS  
FAU tok imot informasjon om bakgrunnen for endring av rutinen.  Det er kommet reaksjoner på den 
nye rutinen til skolen og foreldrerepresentantene.  FAU ber AKS tydeliggjøre informasjonen og 
påpeke at dette er et koronatiltak, samt at de fra 15.30 er ute og da er det mer fleksibilitet for 
henting.  FAU anmodet også om at man ser på mer fleksibilitet rundt håndtering av henting for de 
yngste barna.   
 



Mat på AKS   
Det serveres ikke mat på AKS Brynseng som følge av COVID-19.  Skolen er ikke bygd for kantinedrift (i 
motsetning til flere av naboskolene), og som følge av dette får man utfordringer med oppvask.  Det 
er derfor vurdert at ressursene p.t. ikke skal benyttes til matservering.    

 
Konstituering, valg av leder og arbeidsutvalg 

- Lotte Grepp Knutsen (4B) fortsetter som leder 
- Ida Thomassen (1C) velges som nestleder 
- Suzanne Tærud Day (4A) fortsetter som sekretær 
- Avventer valg av økonomiansvarlig 

 
FAU vil ved neste møte vurdere arbeidsgruppene (Trafikk, AKS, Trivsel), og hvilke aktiviteter som skal 
tilligge dette FAU.   
 
Økonomi 
Regnskap er sendt ut sammen med innkallingen.  Det har vært lite aktivitet det siste året. 
 
Vedtak:  Godkjent 
 
Årshjul FAU 
Vurdere «17. mai på Brynseng» på et møte iløpet av høsten.  Årshjulet og rutiner videreutvikles av 
dette FAU, og deles til neste møte.   

 
 

Eventuelt  
 
FAU vara deltar ikke vanligvis på møter.  Ved fysiske møter kun en representant per klasse.  På 
eventuelle Teams møter kan vara delta, og vara inviteres til å være aktive bidragsytere i gruppene.  
FAU leder og rektor setter opp møteplan.   
 
Nettvett: Skolens policy er at det er viktig at barna lærer nettvett og riktig bruk av f.eks. google, dette 
er en del av læringen.  Det er også planer for et opplegg som skolen ønsker å kjøre med foreldre 
(utsatt pga. COVID-19).  Bør snakkes om på klassenivå for å lage klassekjøregler.  Inviter rektor eller 
andre ressurspersoner til å snakke, av og til enklere at noen andre tar det opp enn foreldre.  Aktuelt 
som tema for et storforeldremøte e.l.   
 
Bruk av skolegården på kveldstid ett tema for dette FAUet.  Se på mulighetene for å organisere en 
Natteravn ordning, i samarbeid med Etterstad vel.   
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