
REFERAT MØTE onsdag 27.05.20 kl 21.00-22.00  
Møtet ble avholdt på Teams 

FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG VED BRYNSENG SKOLE 
 
 

Navn Klasse Epost Telefon Tilstede 
Idil Abdi Abdulle 
Mohamed (mor Zakaria) 

1A idilmohamed1991@gmail.com   

Eline Garmaker Håmo 
(mor Julie) 

1A elinegarmaker@gmail.com   

 1B    
Carolin Molina-Rustad 
(mor Daniel) 

1B carolin.rustad@gmail.com  X 

Anne Margrethe 
Hummelsgård Aandahl   
(mor Gaute) 

2A annemargretheh@hotmail.com 
 

 X 

Ingeborg Kleivane Krøgli 
(mor Agate) 

2A ingeborg.kleivane@gmail.com  Forfall 

Anna Einarsson (mor til 
Lone) 

2B atombrev@gmail.com  Forfall 

Ben Dzelili (pappa til 
Jasina) 

2B ben.dzelil@gmail.com  X 

Suzanne Tærud Day 
(mamma Noor) 

3A suzanne.taerud.day@gmail.com  X 

Magne Simonsen (pappa 
Thomas) 

3A magnesimonsen@gmail.com  X 

Lotte Grepp Knutsen 
(mamma Henrik) 

3B lottegreppknutsen@gmail.com 
 

90768540 X 

Siri Amble Bøhle (mamma 
Vilde) 

3B siriabohle@gmail.com  Forfall 

Siri Øyen Larsen (mamma 
Eira) 

4A siriolarsen@gmail.com  X 

Elén Jørgensen (mamma 
Ella) 

4A elen.rogeberg@hotmail.com  X 

Hanne Marit Dalen 
(mamma til Olav) 

4B hanne_dalen@hotmail.com  X 

Henriette Rinde-Thistel 
(mamma til Karen)  

4B henriettebjoerk@hotmail.com  X 

Linda Nyberg (mamma 
Andreas) 

5A nyberglinda@hotmail.com  X 

Elise Klevane (mamma til 
Elise) 

5A elisekleivane@yahoo.no   X 

Jeanette Toverud (mamma 
til Jonathan) 

5B jandersen@getmail.no  X 

Svein Harald Kleivane 
(pappa til Sixten) 

5B shkleivane@gmail.com 
 

 X 
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Dagsorden 

Møteleder 
Lotte Grepp Knutsen 
Referent 
Suzanne Tærud Day 
 

1. Informasjon fra ledelsen  
• Erfaringer med gjenåpning av skolen  
Opplever at det har gått bra, barna er flinke til å følge reglene og vaske hender.  Gleder seg til en 
mer normal situasjon hvor man kan være sammen og nyte godt av den inspirasjonen man kan få 
av hverandre og bytte av læringspartner.  Men deling av klassen gir også ideer til hvordan en 
skolehverdag i normal situasjon kan organiseres.  Helsesykepleier har vært en god og viktig 
støttespiller for ansatte, barn og foresatte. 
 
FAU utvekslet erfaring og læring om smittetilfellet i tilknytning til skolen, og noterer at 
samarbeidet mellom skole, bydelsoverlege og foreldregruppen fungerte godt og smittetiltakene 
fungerte.   

 
• Evaluering av hjemmeskole 
Skoleledelsen fortalte om sin opplevelse av hjemmeskole og vil gjøre en evaluering med lærerne, 
og besvarte deretter spørsmål fra FAU om erfaringer de vil ta med seg til en eventuell ny 
hjemmeskolesituasjon.     

 
• Oppstart nytt skoleår 2020-2021 
Kjører i gang med 4 parallell på førstetrinn, med 4 små klasser.  Skolegrensene skal foreløpig ikke 
endres.  Alle lærere er på plass for neste år.     

2. Førstegangsbehandling nye vedtekter for Brynseng FAU  
Med utvidelse av Brynseng skole til 1. – 6. trinn fra skolestart og med fire paralleller på 1. trinn, 
må det gjøres endringer i FAUs sammensetning.  Vedtektsforslaget drøftet, og vedtas på neste 
møte. 

 

3. Hvordan bygge gode klassemiljøer?   
Som ledd i arbeid med erfaringsutveksling om hvordan bygge gode klassemiljøer ble det nedsatte 
en arbeidsgruppe som kan lage utkast et dokument med tips og råd til deg som er klassekontakt, 
og et med råd til foreldre på Brynseng.  

 
Forslagene legges frem på neste møte og oversendes nytt FAU.  

 
 
 
 
 
 
 



4. Saker fra gruppene 
 
 

Nr  Sak 

1.   Trafikk 
• Fortauet – må grave litt mer nedover mot Etterstadjordet barnehage 

pga. kabler. 

2. Sosialt  
• Dokumenteres i dreiebok og overleveres neste FAU (juleavslutning, 

disco, 17. mai, sommeravslutning) 
• Skoleavslutning sommer – kan ikke gjennomføres i skole/FAU regi 

fordi det er begrensninger på antall som kan samles. 
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