
 

 

Referat møte 05.12.2017 KL 18.00-19.30 

FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG VED BRYNSENG SKOLE 
 

NAVN KLASSE TIL STEDE 

Ina Wigelius 1A JA 

Peter Krefting (kasserer) 1A Nei 

Vidar Jusnes Vang (driftsstyret) 1B JA 

Kristoffer Nilsen 1B Nei 

Vidar Dividal-Steinhaug 2A Nei 

Jan Fredrik Heyerdahl (sekretær) 2A Nei 

Andrea Elizabeth Rojas Palma 2B JA 

Kari Louise Helle Waraas 2B Nei 

Tone Brox Eilertsen (leder) 3A JA 

Ine Charlott Hansen 3A Delvis 

Ingvild Gjerde 3B JA  
3B 

 

 

Kommende møter:  

 Onsdag 17. januar kl 18.00-19.30 

 Torsdag 15. februar kl 18.00-19.30 

 Mandag 19. mars kl 18.00-19.30 

 Tirsdag 24. april kl 18.00-19.30 

 Onsdag 23. mai kl 18.00-19.30 

Informasjon fra skolens ledelse 

 Det har vært feil på nettsiden til skolen. Feilen innebar at FAU-siden ikke synes inkl. referat osv.  

 Skolen ønsker å tilrettelegge for at elevene ikke inntar mer sukkerholdig mat og drikke enn 
nødvendig i skoletiden. Skolen vil derfor kjøpe inn mandariner og pepperkaker til siste dag på 
skolen før jul. Det legges ikke opp til at elevene har med seg godteri og brus. FAUs 
tilstedeværende representanter er positive til dette.    

 Etter skolestart har informasjonsflyt mellom skole-hjem vært diskutert. Tiltak er iverksatt. 
Dersom foresatte opplever at de ikke får informasjon per sms eller e-post, er det fint å sjekke om 
man har oppgitt korrekt e-post og/eller telefonnummer til skolen.   

 Det har kommet opp spørsmål fra foresatte om leirskole og ev. finansiering av det. Skolens 
ledelse viser til at skolen skal være gratis. Leirskole dekkes derfor av skolen. Ledelsen vil 
undersøke andre skolers erfaring.  

 Ny lærernorm innføres delvis f.o.m 2018.  Ledelsens foreløpige vurdering tilsier at Brynseng ikke 
er langt unna normen som er 1 lærer per 16. elev. Det antas at det vil komme nærmere 
informasjon om når og hvordan dette trer i kraft.  

 Felles juleavslutning 18. desember:  
o Skolen har bestilt bord og stoler, og stiller med brød og smør til matbordet.  
o FAU skal skaffe personer til forberedelser (kl 15-17) og opprydning (kl 19-20.30).  
o Lærere og ansatte ved AKS stiller også.  
o Programmet starter med at skolen ønsker velkommen, deretter underholdning og mat 

før FAU takker for juleavslutningen. 
 



 

 

Etterskrift: 
Problemstillinger knyttet til skolemåltidet har vært diskutert. FAU vil oppfordre foresatte til å lage 
sunne matpakker som er enkle for barna å spise, og minne om at bestikk, mikrobølgeovn eller 
kokende vann ikke er tilgjengelig i klasserommet.  

   

Dagsorden 
Møteleder/referent 
Tone Brox Eilertsen 
 

1. Godkjenning av innkalling 

2. Enkeltsaker 

 

Nr. Sak og konklusjon Ansvarlig og 

tidsfrist:  

1.  Orienteringer, herunder skolegruppemøte mv. 

 Det har vært skolegruppemøte i regi av Oslo Kommunale 

foreldreutvalg (www.oslokfu.no). Referat fra møtet finnes her: 

http://oslokfu.no/wp-content/uploads/2014/06/Referat-

skolegruppe-A-og-B-251117.pdf  

Det planelegges et nytt møte medio februar. Er det aktuelt for 

Brynseng på sikt å melde seg om vertsskole? 

 

Tone 

2.  Informasjon fra Driftsstyret  

Det ble avholdt møte i Driftsstyret i november 2017 hvor det ble 

valgt leder (NAVN).    

Vidar V 

Ina 

3.  Presentasjon av ASANA  
Utsettes til over nyttår. 

Kristoffer 

4.  AKS 
FAU vil invitere leder på AKS til et møte over nyttår. I den forbindelse 
kan foresatte melde inn punkter om hva som fungerer og hva som 
eventuelt kan bli bedre. Punkter meldes inn til klassens FAU-
representanter før jul.  

 

5.  Storforeldremøte 
Holdningsskapende arbeid.  
Nettvett-  
Utsettes til over nyttår.  

 

6.  Orienteringer fra arbeidsgrupper 
Nærmere informasjon om felles juleavslutning sendes i egen e-post.  
 

  

 
3. Eventuelt 

http://www.oslokfu.no/
http://oslokfu.no/wp-content/uploads/2014/06/Referat-skolegruppe-A-og-B-251117.pdf
http://oslokfu.no/wp-content/uploads/2014/06/Referat-skolegruppe-A-og-B-251117.pdf

