
 

 

REFERAT FRA MØTE MANDAG 19.10.2018 KL 18.00 

FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG VED BRYNSENG SKOLE 
 

Navn Klasse Til stede 

Anne Margrethe H. Aandahl 1A  
Jeanette Andersen Toverud 1A  

Umalkeir 1B  

Anna Viktoria Einarsson 1B X 

Peter Krefting 2A X 

Ina Wigelius 2A X 

Vidar Jusnes Vang 2B X 

Lotte Grepp Knutsen 2B  

Yvonne Reistad 3A X 

Jan Fredrik Heyerdahl 3A X 

Andrea Elizabeth Rojas Palma 3B  

Kari Louise Helle Waraas 3B X 

Ine Charlott Hansen 4A  

Tone Brox Eilertsen 4A X 

Svein Harald Kleivane 4B X 

Christian Berg 4B X 

 

Kommende møter:  

• 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 ledelsen 

• Oppfølging etter samtale med lærerne om lekser 
Gjennomgått felles med alle lærere. Skal markere at leksen er sett.  
Ved mer utfyllende lekser, snakker heller lærerne med elevene eller viser gode eksempler i klassen. Gir 
tilbakemeldinger på jobbestasjoner eller én til én underveis i arbeidet. Ikke alltid nyttig å bruke tid på skriftlige 
tilbakemeldinger. 
2. – 4. klasse bruker Showbie fullt ut men treghet i oppstart Showbie for første klasse. Firmaet Rikt har manglende 
kapasitet til opplæring og support. 
 

• Juleavslutning 
17/12 1. og 2. trinn & 18/12 for 3. og 4. klasse 
Bestiller bord og stoler og bruker skolens servise/bestikk 
FAU organiserte oppdekking og opprydning i fjor. 
Erfaringer fra fjoråret tas med inn i Trivselsgruppen som organiserer. 
Skolen sender ut invitasjon etter forslag fra Trivselsgruppen 
 

• Situasjonen knyttet til narkomane og brukerutstyr i nærmiljøet rundt skolen, blant annet nedenfor Veivesenets 
bygg. Vi bruker området der til lek og kroppsøving mm. 

Vi har en egen politikontakt men melder også hendelser til politiets patruljebil. 



 

 

Sendt inn sak til Bymiljøetaten. Ønsker å sette opp en søppelkasse til sprøyter.  
Bærer preg av at dette området tidligere har vært et «ingenmannsland». 
Skolegården vår er ikke overvåket. Vaktmesteren kommer kl. 7 hver morgen og inspiserer hele skolegården 
 

Dagsorden 
Møteleder 
Tone Brox Eilertsen 

Referent 
Jan Fredrik Heyerdahl 
 

1. Godkjenning av innkalling Godkjent 

2. Enkeltsaker 

 

Nr. Sak Ansvarlig og 

tidsfrist:  

1. Orienteringer: skolegruppemøte 7. november. 

Lotte fraværende, så hun rapporterer på neste møte.  

 

2. Saker fra gruppene: 

• Trivselsgruppa, herunder juleavslutning 

Møte 21/11 om julefest. Lage en perm for å samle erfaringer. 

Fjorårets gruppe sender over det som finnes av erfaringer fra i fjor. 

Leie av bord og stoler koster mye.  

Neste oppgave for gruppa: Dato og plan for Discokveld. 

• Trafikkgruppa 

Bymiljøetaten sier at innsnevringsarbeidet utsatt til mars. Mange 

ting som skjer samtidig: Utbygging av Brynseng stasjon, Sporveiens 

verkstedshall skal utbedres og Etterstad vdrg skal rives.  

Fokuserer på fartsgrense, fartsdumper og følge opp Ruter ang 

klager på 37-bussen. 

Det er mange og store ting som skjer, så gruppen bør ha mange 

deltagere som kan dele opp arbeidet.  

Gruppa ønsker seg en foreldreaksjon for våre felles trafikkforhold 

og en aksjon for hvordan vi foreldre oppfører oss når vi leverer og 

henter våre barn. 

 

  

3. Skole – hjem samarbeid; kort presentasjon, oppsummering, 

diskusjon. 

 

Forskjellige erfaringer på tilbakemeldinger fra lærerne og 

tilbakemelding på leksene som også foreldrene er en del av.  

Tone gjennomgikk Skole hjemsamarbeid iht Opplæringsloven Par.   

11.4 

Vi har Oslo-standarden for samarbeid hjem – skole og FAU er 

opptatt at den følges av alle lærere og instanser på Brynseng skole. 

 

4.  Deltakelse i grupper  



 

 

Dette er gruppene etter siste møte: 

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

Svein 

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

o Skolegårdsgruppa: Lotte, Tone, Christian Jan Fredrik  

NB: Vi bør holde all kommunikasjon på Slack, så vi samler all 

informasjon, slik at alle kan ta del i arbeidet som gjøres i de 

forskjellige gruppene.  

5. Eventuelt 

 

Neste sommer er Hasle ferdig på denne skolen og Brynseng 1. til 5. 

trinn vil da være alene igjen på skolen. Hva skjer med den delen 

skolen som ikke er i bruk da?  

Selv om det spekuleres og ryktes, er ingen ting avklart ennå, men 

skoleledelsen og FAU vil informere med én gang noe er sikkert. 

 

  
Jan Fredrik Heyerdahl, referent 

 
 
 


