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Dato:  Onsdag 03.01.2021  Møtetype:   Ordinært    

Sted:  Zoom (digitalt møte)  
19.00-20.00  

Innkalt av:  Leder  Referent:  6.trinn 

    Følgende er innkalt:      

1.tr:  Dorthe Verio Ask    4.tr:  Rune Raknes  x  7.tr.:  Kevser Sarman (SMU-leder)  x  
1.tr:  Jennie Vollset  x  4.tr:  Anne-Beth Nese Grihamar    7.tr.:  Mohammed A. Faraqualla   x  
1.tr.vara:  Tina Nygård    4.tr:  Heidi Arnesen    7.tr.vara:  Siv Skogland     
2.tr:  Alice Marie Mukamuhirwa  x  4.tr.vara:  Amra Dizdarevic  x  7.tr.vara:  Camilla Vold    
2.tr.  Nina Monclair    4.tr.vara:  Attia Mirza Mehmood  x  Leder FAU  Attia Mirza Mehmood  x  
2.tr.vara:  Britt Helen Bjørnback    4.tr.vara:  Kjersti Olsen    Nestleder 1  Ragnar Bjorå  x  
2.tr.vara:  Heidi Hilda B. Hellenberg    5.tr.:  Anette Skottene Murray    Nestleder 2  Sahirah Naseem Faiz  x  
3.tr.  Mohammed A. Faraqualla   x  5.tr:  Kurdistan Barzanji  x  Kasserer:  Amra Dizdarevic  x  
3.tr.  Sahirah Naseem Faiz  x  5.tr. vara:  Katrine A. Østvand    Ledelse   Cecilie Raddum  x  
3.tr.vara:  Torgeir Kristiansen( DS-leder)  x  6.tr.:  Amra Dizdarevic  x        
3.tr.vara:  Ragnar Bjorå  x  6.tr. vara:  Noor Warsan          
3.tr.vara:  Anita Chawla                

          

xx    

Sak    Ansvarlig  Frist  

1.  Gjennomgang av dagsorden (Fast punkt)  
Agenda godkjent 

FAU Leder    

     

2  Saker fra skolens ledelse   
Tilstede: Rektor Cecilie Raddum  

Ledelsen    

 

3.  Sa                Saker skolens ledelse  
 

• Rektor informerer om at skolen forsetter på gult nivå 
og oppfordrer til at voksne ikke møter i skolegården 
Skolen jobber med nytt budsjett om skal være klar til neste gang 
Rektor roser foreldre for at syke barn holdes hjemme 
Ikke mye fravær blant lærerstaben 
 

• Bymiljøaetat har avviklet sin støtte til skolepatrulje. Inntil videre så forsetter skolen å ha 
det (frem til Våren) 
I stedet Bygger bymiljøaetat på Hjertesone 
Rektor ønsker å samarbeide med Fau om dette 
Nasjonale prøver og elevundersøkelsen tas neste gang med Eva. 
 

• En sak fra kommet til Fau- et ønske fra 2 trinn - ønsker skap i garderober. 
Rektor er positiv til dette og finne en løsning. (Mulighet for at Hellerud Videregående 
kan bidra med å lage disse) 
 
 

• Innkalling til Foreldremøter kommer til komme neste uke. Disse blir avholdt digitalt 
mest sannsynlig via Teams. 
Gjelder mest sannsynlig også utviklingssamtale 

 
  

Ledelsen    
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4.  
  
  
4.1  

Godkjenning av styrets innkalling og agenda  
Godkjent  
Økonomi  
Amra er kasserer og dermed styremedlem. Det formelle med overtakelse ordnes med 
tidligere kasserer Tom Frode. Amra tar kontakt med Tom Frode. 

Attia, Ragnar  
Amra , Attia  
  

  

5.  
5.1  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

SU/DS (Samarbeidsutvalget/driftstyret) (Fast punkt 

• Oppfølgingssak: Nasjonale prøver 

• Skolehagen:  
 

Drift       Driftsstyremøtemøte ble avholdt der resultater på nasjonale prøver ble presentert, 
men       men dette blir gjennomgått i neste Fau møt. 
Skole      

Skolehagen- skolehagelag jobber med å bevare skolehage. Antikavren, ordfører og avis 
er kontaktet. Artikkel gitt ut i Groruddalens avis.  

 
 

 
 

 

Torgeir, Attia, 
Rune (v), Kjersti 
(v)   

  

6.  
  
  
6.1  
  
  
6.2  
  

SMU (Skolemiljøutvalget) (Fast punkt) 
               Hadde møte 17.12 og neste holdes i mars 

Møte med elevrådet, saker som ble tatt opp: 

• opprustning av biblioteket 

• Skolemiljøarbeidet- elevene syns det er positivt at ledelsen og lærere møter 
barna ved porten ved skolestart 

• Fint med lusekatter og sjokoladenisser fra Fau 

• Ønske å holde karneval og disko. 
 

Kevser, Mohammed, 
Heidi (v), Attia (v)  

  

7.  
  
7.1  

(AK) ARRANGEMENT-KOMMUNIKASJON KOMITÈ (Fast punkt)  

• Tar en beslutning om gjennomføring av karneval og disko i mars 
Mulighet å ha noe i skoletiden uten at vi foreldre er der 

• Forslag om å samarbeide med Aks  

Anette, Kevser, 
Kurdistan, Kjersti,  
Kathrine, Camilla, 
Attia, Nina, Alice, 
Heidi  

  

8.  
8.1  
  
  
  
  
8.2  

(TU) TRAFIKK-UTEMILJØ KOMITÈ (Fast punkt)  

• Oppfølgingssak: Trafikk-kontroll/trygg skolevei- status 

• Hjertesonen- skolen bør ta ansvar for å kartlegge hjertesonen, der det størst 
utfordring  

• Lage en plan hvordan vi kan samarbeide. Det må foreligge en tiltaksplan. 

• Oppfordrer komiteen til å se på hvordan vi kan bidra 

• Mail om Gang og sykkelsti- sendt en epost til statens veivesen- ikke fått respons. 
Rune prøver å ta kontakt via andre kanaler for å få satt i gang saksbehandling. 

• Fau kan ta kontakt med bymiljøaetat for å få bistand/hjelp 

• Jennine bidrar gjerne i komiteen 
  

Ragnar, Torgeir, 
Mohammed, Rune,  
Sahirah  
  

  

9. 
9.1  

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

• Oppfølgingssak: Skolebibliotek prosjektet  

• Mange er engasjerte og de er godt i gang 
 

Attia, Anette, 
Mohammed  
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10.  17. mai (Arrangement ansvar 3. og 6. trinn) (Fast punkt)  

•  Foreløpig 17. mai komitè, Mohammed, Sayra, Ragnar, Amra 

• Mulig å bruke samme plan som ifjor/digitalt 

Sahirah, Torgeir, 
Ragnar, Anita, Amra, 
Noor  

  

11.  
11.1  
  
  
  
  

Eventuelt:   
Bruk av Skoleappen – FAU-kampanje  
Sahirah holdt presentasjon av kampanjeplanen. Dette vil Fau fortsatt bidra med. 
Oppfordrer at lærene spør foreldre om bruk av skolemelding-appen. Deretter ta en 
gjennomgang om bruk av appen på foreldremøtene i februar.      

Attia  
Sahirah   

  
  
  

  

  

  

Tilleggsinformasjon    

Neste møte 
holdes:  03. februar Innkalles av:  Leder  Referat føres av:  7. trinn  

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

NB! Agenda utarbeides og innkalling sendes 1 
uke før møtet holdes. Alle i FAU samt rektor 
skal kalles inn.  

NB! 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  

  

(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  
  

Komitemedlemmer:  
Anette, Kevser, Kurdistan, Kjersti,  Heidi,  
Kathrine, Camilla, Attia, Nina, Alice   

Komitemedlemmer:  
Ragnar, Torgeir, Mohammed, Rune, 
Sahirah  

Komitemedlemmer:  
Attia, Anette, Mohammed  

  


