
INNKALLING TIL MØTE ONSDAG 17.01.2017 KL 18.00-19.30 

FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG VED BRYNSENG SKOLE 
 

NAVN KLASSE TIL STEDE 
Ina Wigelius 1A JA 
Peter Krefting (kasserer) 1A JA 
Vidar Jusnes Vang (driftsstyret) 1B JA 
Kristoffer Nilsen 1B JA 
Vidar Dividal-Steinhaug 2A Nei 
Jan Fredrik Heyerdahl (sekretær) 2A JA 
Andrea Elizabeth Rojas Palma 2B Nei 
Kari Louise Helle Waraas 2B JA 
Tone Brox Eilertsen (leder) 3A JA 
Ine Charlott Hansen 3A JA 
Ingvild Gjerde 3B JA 
Zainab Tahir 3B Nei 

 

Kommende møter:  
• 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 ledelsen 
• Lærersitussjon neste skoleår 
To gravide lærere. Mange søkere. Intervjuer skal starte snart. Det skal også ansettes nye 
1.klasselærere. 
• Oppsummering av juleavslutning  
Ledelsen fornøyd. Stor oppslutning. Det praktiske med oppdekking og rydding gikk greit, ikke minst  
når bordene var satt ut på forhånd. Hyggelig at vi var samlet alle sammen. Må deles opp etter hvert, 
kanskje allerede neste år? Det var nok brød!  
• Spørsmål om valg av skolefotograf 
Flere foreldre ikke så fornøyd med årets fotograf. Anne sjekker andre leverandører. 
• Forskningsprosjekt 2. trinn 
I regi av UiO. To apper skal testes ut for grunnleggende ferdigheter i lesing og regning. App-trening 
20 min hver dag. Tilfeldig utvalgte elever. Resultat måles etter 8 uker for å se om det har en virkning 
utover vanlig undervisning. Alle 2. klasseforeldre har samtykket til  være med. 
• Sikkerhet i skolegården (bl. strøing) 
Skal bli bedre. Innkjøp av salt og grus innkjøpt. Noen nye sikkerhetstiltak (bl.a. pga aking) skal på 
plass i samarbeid med Undervisningsbygg, men har tid å få på plass polstring. FAU har meldt inn 
behov for straks/midlertidig tiltak. 
Tilleggsinformasjon fra rektor 18/1: Til informasjon har vi fått beskjed i dag om at sikringstiltak i 
forhold til trapp og akebakke i skolegården kommer på plass til uka 
• Statsrådbesøk 



Olje- og energiministeren var på besøk for å se på Brynseng skole, som anses som en pilotskole, som 
selv dekker nesten hele sitt behov strøm og vann, med solcellepanelene som en integrert del av 
arkitekturen. Kommende skolehus skal være passivhus, og derfor er Brynseng et viktig forbilde. 
Kostnadene på passivhus går stadig nedover.  
Informasjon om energiforbruk er snart på plass på internskjermer (og etter hvert på elevenes ipad). 
Kunsten på skolen er knyttet til miljø og natur kan også brukes som et tilskudd i undervisningen. 
90% selvforsynt med strøm og vann. Anne og Vibeke lærer stadig mer!  

Dagsorden 
Møteleder: Tone Brox Eilertsen  
 
Referent: Jan Fredrik Heyerdahl 
 

1. Godkjenning av innkalling 
Godkjent uten kommentarer. 

2. Enkeltsaker 
 

Nr. Sak og konklusjon Ansvarlig og 
tidsfrist:  

1.  Ev. orienteringer 
1. Vi har en ny representant Zainab Tahir, 3B. Takk til Rut for flott 
innsats i høst. Husk å oppdatere epostlisten. 
2. Ny innkalling til Skolegruppe A og B tirsdag 13. februar på 
Rosenholm skole. Div interessante saker. Noen som har lyst til å gå? 
Lærerikt møte, sier Tone. Hadde vært fint å få møtet til Brynseng. 

Tone 

2.  Klassekasser, gaver ol. 
Konklusjon fra tidligere møter: Hver klasse ordner klassekasse slik 
man synes best. 
Skal vi i FAU komme med en slags mal for gaver? Gaver kan kanskje 
begrenses til én gang i året? Ble uansett litt surr da gaver ble 
overrakt på felles avslutning. 
Vi tar med diskusjonene tilbake til våre respektive klasser. 

 

3.  AKS - Gjennomgang av ev. innspill med tanke på å invitere AKS-leder 
til neste møte. 
Lise inviteres for å presentere AKS og tanker rundt hva og hvordan. 
Vi tar imot innspill om AKS på foreldremøte. Send liste til Tone. 

 

4.  Verktøy for kommunikasjon mellom FAU-medlemmer 
Kristoffer har gått heltemodig gjennom mange systemer. 
Vi trenger først og fremst et godt kommunikasjonsverktøy og et sted 
å samle dokumenter. 
Landet på Slack. Gjennomgang ved Kristoffer. 
FAU er enstemmig positive og vi prøve det ut. Kristoffer sender ut 
invitasjoner. 

Kristoffer 



5. Storforeldremøte 
Diskusjon om tidspunkt og tema (temaer som er kommet opp 
tidligere er holdningsskapende arbeid og nettvett).  

Rakk ikke. Settes opp på neste møte. 

6. Orienteringer fra arbeidsgrupper 

Orienteringer på neste møte. Trafikkgruppen prøver å sende ut 

samlet info før foreldremøtet. Vedlagt i dette referatet

3. Eventuelt

• Er registrering av FAU som ideell organisasjon noe vi skal vurdere?
Dette har andre FAUer gjort. Vi får et organisasjonsnr og kan opprette konto (Vipps).  
Vi må ha vedtekter og en liste over ansvarlige personer (som kan byttes ut). Vi har organisasjonen 
som skal til. Kan også få grasrotmidler. Enstemmig vedtatt. 
Stiftelsesmøte neste FAU-møte. 

• For kort varsel på foreldremøte
FAU-representantene melder inn til sine kontaktlærere om for kort frist og med saksliste fredagen 
uken før. Ingen FAU-representanter/klassekontakter spurt av kontaktlærerne om de har saker å bidra 
med. Tone sender en epost til rektor. 



Kort oppsummering fra Trafikkgruppa FAU Brynseng skole høsten 2017:


• Innsamlet erfaringer fra foreldre og laget en oversikt over faresoner på skoleveien (se vedlegg)

• Innhentet svar fra Bymiljøetetaten og byråd. (Se vedlegg) 

    Det er varslet utbedringer. Arbeidet skal starte i 2018. Dette må følges opp fra vår side. 

• Har snakket med Trygg Trafikk. Fikk tips om Hjertesoneprosjektet som Bydel Gamle Oslo er 

med i. Vi undersøker nærmere.

• Refleksaksjon.

    Da vi er nyoppstartet skole og FAU måtte etableres fikk vi ikke tid til dette i 2017. Dette må vi få      
på plass til høsten 2018. 

     Vi trenger refleksspons!  

Vedlegg: 
 

Aksjon: Trygt fram sammen 

Faresoner for trafikanter rund Brynseng skole:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faresone Beskrivelse  
Innkjørselen til Etterstadsletta barnehagen 

Fotgjengerovergangen rett før bussholdeplassen  

36 Bussen fra Ruter 

Skolebussene som parkerer ved siden av Etterstadjordert barnehagen  

Innkjørsel til garasje og parkeringsplasser til Etterstadkroken 

Blindveien på begge sider til Brynseng skole 

 






E-post  fra Byråd Berg:

Byrådens svar:

"Jeg har innhentet innspill fra Bymiljøetaten for å svare på spørsmålet.

Vi gjør oppmerksom på at Bymiljøetaten ikke overtar ansvaret for veianleggene fra 
Undervisningsbygg (byggherre) før mangler og feil er utbedret. Inntil utbedringene er gjort, er 
Undervisningsbygg ansvarlig.

Undervisningsbygg har satt i gang en planprosess for å bygge et sammenhengende fortau i
Etterstadkroken mellom Etterstadsletta og skolen. Det er ikke avsatt spesifikke midler til tiltaket, 
men Undervisningsbygg er i dialog med Bymiljøetaten for å frigjøre og overføre midler til bygging. I 
plan for fortau inngår gangfelt over Etterstadkroken ved Etterstadsletta. Bymiljøetaten tar sikte på å 

   

  Oslo kommune  
  Bymiljøetaten 

 
 

 
 

 

Bymiljøetaten Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 21 80 21 80 Org.nr: NO 996 922 766  
   Postboks 636, Løren Karvesvingen 3   Bankgiro: 1315.01.03376 
   0507 Oslo 0579 OSLO   

   E-post: postmottak@bym.oslo.kommune.no 
   Internett: www.oslo.kommune.no 
 

 
 
 
 

Ina Wigelius 
    
   
 
   

 
   

   

  

 

   Dato:  19.10.2017 

Deres ref.:    Vår ref.: 14/24649-5 Saksbeh.: Hilde Gundersen 
Org. enhet: Trafikkplanlegging 

Arkivkode: 615 

    
    
    
    
ØNSKE OM TILTAK VED GANGFELT I ETTERSTADSLETTA VED 
ETTERSTADKROKEN 

Bymiljøetaten (BYM) viser til henvendelse med ønske tiltak for å bedre siktforhold og 
trafikksikkerhet ved gangfelt over Etterstadsletta ved Etterstadkroken. BYM beklager først at 
henvendelsen ikke har blitt besvart tidligere. 
 
BYM vil først nevne at Undervisningsbygg (UBF) har utarbeidet planer for bygging et 
sammenhengende fortau mellom Etterstadsletta og skolen. Det vil være BYM som skal bygge et 
eventuelt fortau. Det er ikke avsatt spesifikke midler til å bygge fortauet, men UBF er i dialog med 
BYM om å få frigjort og overført midler bygging. BYM tar sikte på å igangsette bygging så snart 
alle formelle prosesser er avklart og midler foreligger. 
 
I Etterstadsletta er det vedtatt fartsdemper i form av tosidig innsnevring ved gangfeltet ved 
Etterstadkroken, eventuelt ensidig innsnevring og opphøyd gangfelt. Det er også vedtatt et nytt 
gangfelt og tilsvarende innsnevring i Etterstadsletta nord for adkomst til nr. 60. Fartsdemper i 
form av innsnevring bidrar til å gi bedre sikt utenfor parkerte biler, gir kortere kryssingslenge og 
lavere fartsnivå på kryssingsstedet. 
 
Innenfor for årets budsjett er det dessverre ikke midler til å bygge fartsdemperne. Tiltakene vil 
bli prioritert i 2018. Bygging av fartsdemper ved Etterstadkroken må ses i sammenheng med plan 
for fortau og plassering av avkjørsel til Etterstadsletta nr. 50-52. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Bente Flesvig Hilde Gundersen  
seksjonssjef avdelingsingeniør  
Godkjent elektronisk 
 
 



sette i gang med bygging så snart alle formelle prosesser er avklart og midler til prosjektet 
foreligger.

Midlertidig gangvei på Etterstadjordet skal etter planen oppgraderes med asfalt og belysning. 
Bymiljøetaten tar sikte på å starte opp med planarbeidet i 2018 og med bygging i 2019.

I Etterstadsletta er det vedtatt fartsdemper i form av tosidig innsnevring ved gangfeltet ved
Etterstadkroken/eventuelt ensidig innsnevring og opphøyd gangfelt. Det er også vedtatt et nytt
gangfelt og tosidig innsnevring i Etterstadsletta nord for adkomst til Etterstadsletta nr. 60. 
Fartsdemper i form av innsnevring bidrar til å gi bedre sikt utenfor parkerte biler, gir kortere 
kryssingslenge og lavere fartsnivå på kryssingsstedet. Det skal også etableres to nye humper i 
Etterstadkroken.

De nevnte tiltakene vil bli prioritert i 2018. Jeg forventer at tiltakene vil øke trafikksikkerheten i 
området."
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