
 

 

REFERAT FRA MØTE TORSDAG 25.10.2018  

FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG VED BRYNSENG SKOLE 
 

Navn Klasse Tilstede 
Anne Magrethe (mor til Gaute) 1A X 
Jeanette (mor til Tobias) 1A X 

Umalkeir (mor til Mona) 1B X 

Anna (mor til Lone) 1B X 

Peter (far til Johanna) 2A - 

Ina (mor til Christos). 2A X 

Vidar (far til Edvard) 2B X 

Lotte (mor til Henrik) 2B X 

Yvonne (mor til Filip) 3A X 

Jan Fredrik (far til Martha) 3A - 

Andrea (mor Sebastian) 3B X 

Kari Louise (mor Ayanah) 3B - 

Ine (mor Amina) 4A X 

Tone (mor Hedda) 4A X 

- 4B - 

Zainab (mamma Aaman) 4B - 

 

Kommende møter:  

 Uke 47: Mandag 19. november kl 18.00-19.30 

 Uke 50: Tirsdag 11. desember kl 18.00-19.30 

 Uke 2: Onsdag 9. januar kl 18.00-19.30 

 Uke 7: Torsdag 14. februar kl 18.00-19.30 

 Uke 11: Mandag 11. mars kl 18.00-19.30 

 Uke 15: Tirsdag 9. april kl 18.00-19.30 

 Uke 19: Torsdag 9. mai kl 18.00-19.30 

 Uke 23: Mandag 3. juni kl 18.00-19.30 

Informasjon fra skolens ledelse 

 Utvidelse av Brynseng stasjon 
Ledelsen har hatt møte med Sporveien om utvidelse av Brynseng stasjon. Byggestart for t-
baneprosjektet er 2020 og arbeidet vil medføre utfordringer knyttet til støy og trafikk. 
Byggefasen skal deles opp i ulike faser. Sporveien ønsker samarbeid med både skolen og 
Undervisningsbygg. FAU ba om at det holdes et møte der Sporveien informerer foresatte. Dette 
har Sporveien allerede tatt opp i sin dialog med ledelsen. Skolen komme med nærmere 
informasjon når møtetidspunkt er klart. FAU vil følge saken videre.  

 

 Storforeldremøte 
Ledelsen har undersøkt ulike alternativer for ekstern foredragsholder, men de som leverer med 
riktig kvalitet er dessverre vanskelig å få inn. Ledelsen foreslår at skolen arrangerer et 
storforeldremøte i egen regi. FAU diskuterte dette senere i møte. Se nærmere informasjon 
nedenunder.  
 



 

 

 Det har blitt stilt spørsmål om bemanningsnorm. Norm for AKS er 12 elever per voksen og i 
skolen er det 16 elever per voksen. 

 Orientering om generell kommunikasjon/info fra kontaktlærer til foresatte og tilbakemelding på 
lekser:  

o Før hver ferie sender kontaktlærer ut informasjon med informasjon om perioden som 
har vært. For første trinn sendes det ut ukesbrev. FAU påpeker at dette er veldig bra.  

o Utgangspunktet er at elever skal få tilbakemelding på lekser. FAU viser til at 2.-4. trinn 
har ulik erfaring med tilbakemelding i Showbie, og ber ledelsen undersøke dette 
nærmere.  

 Rutiner for varsling om ulykker/skader internt skole/AKS og til foresatte 
o Den voksne som er tilstede tar hånd om barnet, ev. helsesøster, det skrives 

skademelding og foresatte ringes. Det er forskjell på skader. Dersom barn slår seg i hodet 
skal foresatte kontaktes. Andre typer skader vurderes av helsesøster og øvrige voksne. 
Rutinene er fastlagt i skolens beredskapsplan.  

o FAU foreslår at skolen holder et eget foreldremøte med AKS i forkant av høstferien.  
 

 Juleavslutning 
o Det blir felles juleavslutning for 1.-2. trinn mandag 17. desember og for 3.-4. trinn tirsdag 

18. desember.  

 

Dagsorden 
 

Møteleder 
Tone Brox Eilertsen 

Referent 
Tone Brox Eilertsen 
 
 
 

1. Godkjenning av innkalling 

2. Enkeltsaker 

 

Nr. Sak 

1. Orienteringer: Skolegruppemøte i område A og B 7. november. Lotte representerer 

FAU Brynseng.  

2. Saker fra gruppene: 

 Trivselsgruppa, herunder juleavslutning 

FAU diskuterte fordeler og ulemper med felles vs. klassedelt juleavslutning. På grunn 

av kapasitetsproblemer kan ikke felles avslutning for alle trinnene gjennomføres. 

Flertallet i FAU stemte for felles juleavslutning for 1.-2. trinn og for 3.-4. trinn. 

 

 Trafikkgruppa 



 

 

Gruppa viste til at det arbeides videre med dialog med Bymiljøetaten om å holde 

fremdrift på tiltakene som etaten har uttalt skal gjennomføres. FAU vil vurdere behov 

for å ev. legge saken fram igjen for Samferdsels- og bymiljøkomiteen på Rådhuset. 

Gruppa har hatt møte med AKS-leder på Hasle om parkering av bussene. AKS-leder 

flytter bussene lenger ned i Etterstadsletta.  

 

Skolen og FAU har i samarbeid søkt om å bli pilotskole for prosjektet Hjertesone som 

skal bidra til å gjøre det sikrere for elevene å gå eller sykle til skolen. FAU vurderer 

også egne tiltak for sikker skolevei. 

 

 Storforeldremøte 

Etter en kort diskusjon stemte FAU for å støtte ledelsens forslag om å arrangere 

storforeldremøte i egen regi med en felles del og ev. gruppearbeid trinnvis eller to 

trinn sammen. FAU vil vurdere ev. eksterne aktører med tanke på neste skoleår. 

 

 Skolegårdsgruppa  

Elevene har en av de minste skolegårdene i Oslo, langt under anbefalt antall m2 per 

barn. Selv om det er gjort tilpasninger, er det lite tilrettelegging for aktivitet for de 

eldre barna i skolegården. FAU har dialog med ledelsen om etablering av en ballbinge. 

Ideelt sett burde vi få på plass en profesjonell bane levert av profesjonell leverandør, 

men dette er et kostnadskrevende prosjekt med lang tidshorisont. Det andre 

alternativet, å bygge selv, koster også noen penger, men blir trolig langt billigere. FAU 

besluttet å utrede videre begge alternativer parallelt før vi tar en endelig beslutning. 

Få avklart kostnadsbildet og praktiske og regulatoriske spørsmål. Kontakte Høyenhall 

skole for å få deres erfaringer med sitt arbeid. Kontakte Undervisningsbygg og 

Bymiljøetaten for råd og forankring i kommunen. 

3.  Deltakelse i grupper 

o Trafikkgruppa: Ina, Andrea, Anne Margrethe, Kari, Peter,  

o Trivselsgruppa: Jeanette, Yvonne, Ine, Vidar, Anna, Uma 

o Skolegårdsgruppa: Lotte, Tone, Jan Fredrik  

o Storforeldremøte: Tone følger opp  

 

4. Slack 

FAU kommuniserer seg imellom på Slack.  

 

  

 
3. Eventuelt 
 


