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MØTEREFERAT - FAU BRYN SKOLE  

Dato: Onsdag  13.10.21 Tidspunkt: KL 18.00-20.00 Møtetype: Ordinært 

Møte innkalt av: Leder Referent Leder 

Deltakere 

1 Nikolai Kobets Freund x 4 Mohammed A. Faraqualla  x 5V Kevser Sarman (SMU-leder) x 

1 Kurdistan Barzanji  4 Sahirah Naseem Faiz  6 Linn S. Kjennvold x 

2 Dorthe Verio Ask  4 Ragnar Bjora  6V Åse Eikeland  x 

2 Jennie Vollset  4V Torgeir Kristiansen (DS-leder)  6V Malouk Sarei  

2 Evelyn  Camilla Nilsen x 4V Anita Chawla  6V Birgitte Kinn Hanstensen  

2V Tina Nygård x 5 Anne-Beth Nese Grihamar  x 7 Amra Dizdaravic  

3 Nina Monclair  5 Attia Mirza Mehmood x 7V Noor Warsan  

3 Petra landberg Olsson   5 Amra Dizdarevic  Leder FAU Attia Mirza Mehmood x 

3V Heidi B. Hellenberg  5V Rune Raknes  Nestleder 1 Ragnar Bjora  

3V Ida Andersson  5V Kjersti Olsen   Nestleder 2 Sahirah Naseem Faiz  

  x 5V Rachna Rohatgi Khan  Kasserer Amra Dizdarevic  

SAK Ansvarlig Frist V 

1. Gjennomgang av dagsorden (Fast punkt )  FAU-leder   
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2.1 

2.2 

Saker fra skolens ledelse  

Inga Lisa Nordlys  seksjonsleder v/  Bydel Alna  fortalte de første 15 
min om planene for Bryn åpen skole. Hun har ansvaret for Bryn 
åpen skole og Tveita klubben. Etter at rektor tok kontakt med Bydel 
Alna om hjelp til å øke kapasiteten til foreldredrevet 
Fredagsklubben med fritidstilbud for barn og unge til flere dager, 
ble det søkt om midler fra BUFDIR. Mens søknaden behandles er 
det innvilget ventepenger som brukes til å holde Bryn åpen skole 3 
dager i uken (onsdag, torsdag, fredag). Det er 3 ansatte, Skolens 
miljøterapeut jobber på dagtid og klubben tar over på 
ettermiddagen. Det ble samarbeidet med skolen om 2 uker åpen 
skole i sommerferien med alternative opplegg. Har hatt ferie åpent 
i høstferien. 8 ungdommer i feriejobb (25 timer) ble ansatt i 
samarbeid med NAV Alna. Jentetilbud på onsdager med metodikk 
og samtaler. Ønsker å ha lengre tilbud på kvelden. Under korona 
holdt klubben seg til ute aktiviteter på feltet. Ber foreldre ta 
kontakt (m: 94006133).Følg Bryn åpen skole på instagram. Ber 
foreldre fremsnakke tilbudet. Åpner gymsalen på lørdager for 
aktiviteter med bemanning men trenger frivillige foreldre som 
bistår. Ber FAU om å se på mulighetene om å søke for å beholde 
klubben på skolen. 

 

• Sosial handlingsplan / Strategisk plan  

Kommer på bestilling fra byrådet med 4 kjerneområder som brytes 
ned om blir en plan for skolen. 4 års planer, begynte med det i 202.  
Planen ligger på skolens hjemmeside. Ble skrevet alene av skolen 
under covid19. Er gjennomgått med ledergruppa. Planen består av  

Ledelsen   
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risikovurderinger. Skolen har kommet på god vei med det nye 
læreplanarbeidet. Fokuset er på det faglige, ruste opp barna til å 
ha et godt liv, jobber med tilpasset opplæring. Det nye er 
kompetansehevingsplan som består i å vite til enhver tid hvor 
elevene ligger. Lærerne er med, lager maler for forventning og 
kartlegger for å treffe riktig på barnas nivå.  

Prosjekt i fjor: Ambisiøs matematikk for småtrinnet. Ønsker å 
implementere det for hele skolen, snakke med barna om 
matematikk, jobbe mer tverrfaglig.  

Utarbeidet handlingsplan om trygt og godt læringsmiljø. Trygt og 
inkluderende læringsmiljø handler om paradigme 2 som er måter å 
se trygt og godt læringsmiljø, tenke gruppe dynamikk og  
utenforskap istedenfor mobbing.  

Ser at barn er preget av korona, noen er utrygge med å være i store 
grupper, tenker på korona, redd for å bli syke. Har helsesykepleier 
to dager i uker. Ledelsen er i gang med en prosess med å få tak i en 
helsesøster i heltid stilling, men det er krevende pga mangel på 
helsesykepleiere. Skolen kan melde ifra men ikke gjøre noe med 
ansettelsesforholdet. Det er skolehelsetjenesten i bydelen som har 
ansvaret for å ansette.  

Jobbe systematisk for å få elever til å fullføre vgs. Har kontaktet 
ungdomsskolen F21 for å få til et samarbeid vedr. overgang. 
Overgang bgh- skole er godt i gang, barn mangler grunnleggende 
ferdigheter (kle på seg, toalettbesøk o.l.), bruker mye tid på 
praktiske ting.  

3. 

3.1 

Innkomne saker til skolen  

Hva er status på søknad om Hjertesone til BYM? 

- Skolen fikk svar 26.5. I 2020 startet BYM med 15 hjerteskoler. 
Bryn står på venteliste.  

- Skolepatruljen er avviklet. Andre koler har løst det med å gi 
klasselister til FAU og DS for å lage vaktlister med foreldre som skal 
stå skolepatrulje ved skolestart. Skolen ber FAU om å vurdere slikt 
tiltak på Bryn.  

Ledelsen   

4. 

4.1 

 

 

 

 

 

 

4.2 

 

4.3 

Godkjenning av styrets innkalling og agenda 

• Konstruering av styret og utvalg 

Følgende styre er godkjent for ett år:  

Leder: Attia Mirza Mehmood, 1. nestleder: Ragnar Bjora, 2. 
nestleder: Sahirah Faiz, kasserer: Amra Dizdarevic, SMU -leder: 
Kevser Sarman, DS-leder: Torgeir Kristiansen, styremedlemmer: 
Mohammed Faragualla  (SMU vara), Rune Raknes (DS vara), Anne-
Beth Grihamar, Kjersti Olsen (DS vara), Kurdistan Barzanji  

 Mangler en SMU vara som velges på neste møte. 

• Årshjul, FAU- kontaktliste 

Godkjent 

• Orienteringssak: Bryn skole pilot Teamsløsning for FAU 

Oslo KFU har fått gjennomslag hos UDE om Teamsløsning for 
FAUene. Bryn skole er skal være pilot for løsningen. 

FAU-leder   

5. SU/DS (Samarbeidsutvalget/driftstyret) (Fast punkt)  DS-leder   
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5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 

Informasjon fra og innspill til DS: 

Orientering fra DS-møtet holdt 30.09.21. Skolens økonomi er godt 
styrt, noe underskudd grunnet AKS fordi det er få elever med 
heltidsplasser men ansatte kan ikke nedbemannes for å holde 
tilbudet til gratis kjernetid gående, har fått fundert en god del på 
koronautgifter. 

Lærerstillinger er utlyst, ansetter ny lærer for 3. trinn.  Ny 
assisterende rektor er Petter Furvann.  

Rektor har søkt UDE om å utvide administrasjonen med en stilling 
som administrasjonsansvarlig. Avventer svar. 

Ledelsen er fornøyd med medarbeiderundersøkelsen som viser at 
Bryn ligger på Oslo snittet. Strategisk plan ble gjennomgått.  

• Oppfølgingssak: Utvidelse av skolen/ ny gymsal, Skolebehovsplanen 
2022-2031: Høringssvar er sendt. Legges ut på skolens hjemmeside 
under FAU fanen. 

 

 

6. 

6.1 

SMU (Skolemiljøutvalget) (Fast punkt)  

Informasjon fra og innspill til SMU: 

SMU-møtet ble holdt 30.90.21. Det nye elevrådet ble introdusert. 
Gjennomgang av mandatet til SMU som er å passe på elevenes 
psykososiale miljø og det fysiske læringsmiljøet, hvordan har 
elevene det. Elevundersøkelsen skal gjennomgås. Ass. rektor, 
vaktmester og rengjører skal delta på møtene for å svare ut .  

Referat fra elevrådsmøtet holdt 15.09. ble gjennomgått. Elevene 
ønsker seg kantine. Det jobbes med oppstart av  kantine hvor eleven 
kan bestille toast. Skolen regner med oppstart i desember.   

Sak til FAU fra SMU: Sosiallærer ber FAU se på muligheten til å 
utarbeide klatrestativ rundt lekehuset i øvre skolegård og finne ut 
av kostnader for stigespill på bakken. Neste SMU -møtet er 09.12. 
Saker kan sendes inn til SMU-leder før det.   

Innspill fra FAU til SMU: Jentedoen bør rengjøres oftere. Flere 
jenteelever har ytret ønske om det. 

SMU-leder   

7. 

7.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 

(AK) ARRANGEMENT-KOMMUNIKASJON KOMITÈ (Fast punkt) 

• Multikulti planlegging 

Årets MultiKulti holdes over flere dager for å begrense 
folkemassen. Fortsatt koronasmitte på skolen.  

15.10. arrangeres det skoleløp til inntekt for TV -aksjonen, 
kunstutstillinger i klasserommene for 1.-4.trinn og utstilling i 
biblioteket for 5.-7. trinn. FAU kjører Vipps innsamlingsaksjon for 
salg av kunst med valgfritt beløp. Plakat henges opp i alle 
utstillingsrom og legges ut på FB-gruppen, hjemmesiden og 
skolemelding. AKS selger mat som foreldrene kan kjøpe til inntekt 
for TV-aksjonen. 

18-21.10. FAUs kunstinnsamling fortsetter og foreldre kan komme 
og se på elevens utstillinger, skolen arrangerer skolegårdsdans, 
korpset blir spurt om å spille, 7. trinn blir spurt om å selge vafler til 
inntekt for skoleballet. Tidspunkt skal bestemmes i samarbeid med 
skolen. 

• Karneval / disko (fast punkt): Dato er bestemt til 10.03.22. 
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7.3 

 

 

 

7.4 

• Bryn-nytt høst – evaluering  

Takk til skolen som tar redaksjonsansvaret. Veldig fornøyd med 
innhold og resultatet av høstutgaven. Fordelen med at skoleavisen 
er digitalt er at det blir mer plass til stoff. 

• Brynbygda: Foreldreseminar  

Samarbeide med skolen og få til et seminar med foresatte og 
lærere sammen, ha kino for eldre barn og barnepass. Se på 
mulighet for felles måltid. Forslag til foredragsholdere ble spilt inn. 
Husk på å spørre om foreldre trenger tolk. Vi må nå ut til alle 
foresatte og invitere dem inn. Attia tar kontakt med rektor for 
videre planlegging vedr. dato og opplegg.  

8. 

8.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 

(TU) TRAFIKK-UTEMILJØ KOMITÉ  

• Trafikklys, fartsskilt og trafikksikkerhet rundt skolen 

- Innspill om at FAU og skolen bør skrive nok et brev til 
Bymiljøetaten og be om Teisenveien skiltet til 30-km/t og be om 
permanent fysisk stengning av avkjørselen på nordsiden av skolen.  
FAU diskuterte forslaget og bestemte at det i første omgang jobbes med å 
få Teisenveien skiltet til 30-km/t og få gangfelt i Ole Deviksvei inn til 
gymsalen siden det er mange som krysser veien for å komme til skolen 
akkurat der. Å be om permanent fysisk tegning av avkjørselen på 
nordsiden av skolen vil føre til reaksjoner fra nærmiljøet og krever bedre 
sakføring. Det må jobbes nærmere med det forslaget av TU før det sendes 
inn til BYM. 

 

• Evaluering: aksjon trygg-skolevei 
Det er fortsatt foresatte som slipper av barn utenom Drop -
punktene. Dette skaper farlige situasjoner. Foreldrevaktene har 
opplevd ubehagelige situasjoner når de har snakket til foresatte 
som ikke overholder reglene. Det er observert at det er gjentagende 
de samme det gjelder. 
- Innspill om at FAU kjører en kampanje rettet mot elevene der de 
lærer om trafikksikkerhet og snakker med foreldre om det. Barn 
lærer voksne om trafikksikkerhet.  
- FAU skal se på om Trygg-trafikk kampanjen kan erstattes med 
foreldrepatrulje en uke ved skolestart.  

   

9. 

9.1 

(SHA) SKOLE-HJEM-AKS KOMITÈ (Fast punkt) 

• Foreldremøter evaluering 

Alle har hatt fysiske foreldremøter som har vært godt gjennomført. 
Valg av foreldrerepresentanter er. Litt gjort. 

   

10. 17. mai (Arrangement ansvar 3. og 6. trinn) (Fast punkt)  3. og 6. 
trinn 

  

11. 

11.1 

 

11.2 

Eventuelt:  

• Oslo KFUs Skolegruppemøtet 28.09.21- oppsummering 

Referat kan leses på www.osloksfu.no 

• Kurs i FAU-arbeid 04.nov.  

Oslo KFU holder kurs i FAU-arbeid torsdag, 04.11.21 hos Utdanningsetaten i 

Grensesvingen 6, Helsfyr kl. 18:00-20:30. Påmelding gjøres individuelt. 
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Neste 
møtedato: 

 3.11.21 Innkalles av: 3. trinn Referat føres av: 3. trinn 

Møtene holdes hver 1. onsdag i 
måneden. Hvis denne dagen er en 
fridag skal dato avtales nærmere. 

NB! Referat skrives på rundgang. Referat sendes ut senest 1 uke etter at møtet er 
holdt. 1 uke etter at referatet er sendt ut legges det ut på Skoleportalen av rektor med 
mindre det er innvendinger til referatet.  

UTVALGSKOMITEER  

(AK) ARRANGEMENT-
KOMMUNIKASJON KOMITÈ 

Jobber med å skape sosialt 
fellesskap og informasjon. 

• Karneval / disko (mars) 

• FN-Multikulti fest (oktober)  

• 1. desember pepperkake 
/kakao servering 

• Bryn-nytt skoleavis 

• Bryn-bygda  
• Facebook-gruppen 

 (TU) TRAFIKK-UTEMILJØ KOMITÈ 

Jobber med trafikkforhold rundt 
skolen og skolens utemiljø. 

• Trafikk-kampanje 

• Refleksdagen 

• Trygg skolevei saker 

• Praktisk gruppe / Oppsyn av 
sikkerheten og utemiljø rundt 
skolens område 

• Dagravning 

(SHA) SKOLE-HJEM-AKS KOMITÈ 

Jobber med foresattdeltagelse og 
positivt skolemiljø. 

• Brynbygda / Foreldreseminar   

• Foreldremøter og valg 

• Førskolemøte (1. skoledag) 

• Foreldreffadderkafè for 1. 
trinns foresatte. Ansvarlig  
2. og 7. trinn (aug. /sept.) 

• Årlige møter med AKS-leder 

Komitémedlemmer: Komitémedlemmer: Komitémedlemmer: 

Anne-Beth, Kevser, Amra, 
Nikolai, Åse, Kjersti, Linn, 
Jennie, Tatiana 

Sahirah, Ragnar, Rune, 
Mohammed 

Tina, Attia 
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