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 Møteinnkalling 

 

Sak  Ansvarlig Frist 

1. Gjennomgang av dagsorden (Fast punkt) FAU Leder  

 Elevrådets innspill representert ved leder Naval, Ibaa, Ali og Hedda. 
Sosiallærer Chrisitin Sagvolden 
Elevrådet fortalte at de har hatt elevrådsmøter i koronatiden med 
avstand og uten vara. De har samlet inn innspill fra alle klassene til 
møtet med FAU.  

- Elevene ønsker seg paradis, klatrestativ og sandkasse i øvre 
skolegård. Det er lite å ta seg til for 3. og 4. trinn. 

SVAR FRA FAU: Paradis er kjøpt inn og skolen setter det opp etter 
vinteren. 
- Ønsker klokke i øvre skolegård. klokke i skolegård.  
- Benker ved banen 
- Nye gardiner i klasserommene 
- Ikke alle vinduer kan ikke åpnes og da blir det dårlig luft inne 

i klasserommet. 
-  Kantine / Kafé 1 gang i måneden der elevrådet kan selge 

mat. 
- Få hjelp til å lage rutine på å flytte målene i skolegården på 

morgenen.  
- Fotball er ønskes  
- Kodekurset ble stoppet pga korona men elevrådet ønsker at 

det sees på andre muligheter til å gjennomføre i kohorter. 
- Klassens time på ukeplanen bør settes opp av lærerne. Dette 

ble tatt opp i fjor også men det gjøres fortsatt ikke. 
- Elevrådet ønsker opplæring i å bruke e-post for å kunne 

motta referat på e-post. 
Sosiallærer informerte om at referat fra elevrådsmøtene blir 
levert til lærene som sørger for at elevrådsrepresentantene får 
det. Møteplan er laminert og henger i klasserommene.   
 

FAU er svært imponert over at elevrådet deltok på møtet med oss 
digitalt for første gang og hadde forberedt seg godt. 

FAU-leder  

2 Saker fra skolens ledelse  
Tilstede: Rektor Cecilie Raddum 

Ledelsen  

Dato: Onsdag 02.12.2020 Møtetype:  Ordinært 

Sted: Zoom (digitalt møte) 
18.00-19.30 

Innkalt av: Leder Referent: leder 

  
  

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        
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- Rektor orienterte om at i anledning Bryn skolens 120 års 
jubileum kom ordfører Marianne Borgen på besøk. Hun kom 
alene. Alt gikk veldig bra på arrangementet som ble holdt ute i 
nedre skolegård, Det ble holdt tale fra elevrådet, FAU og 
ordføreren. 4. trinn hadde fortalte om skolens historie. Etterpå 
ble ordføreren vist rundt på skolens uteområde og lekene som 
FAU har gitt til skolen. Arrangementet ble filmet og er lagt ut på 
skolens Facebookside og Youtube kanal.  

- Noen elever fikk i oppdrag av skolen å lage en video av skolens 
uteområde og lekeplassene i nærområdet. Den skal legges ut på 
skolens hjemmeside.  

- 1. desember startet med at ansatte møtte elevene i skoleporten 
med julesanger og musikk. Skolens ansatte gikk til 
klasserommene og delte ut FAUs gave med julenissesjokolade, 
julestokk og klementiner pakket i poser. 

- Lucia feiringen blir gjennomført etter smittevernsregler. Skolen 
har bestilt lucekatter fra et bakeri istedenfor at elevene baker.  

- Det er satt opp juletre med lys i skolegården. Rektor vil at alle er 
med og passer på at de får stå og ikke ødelegges. Det blir 
juletregang for kohortvis.     

- FORELDRE SOM KJØRER BARNA TIL SKOLEN OPPFORDRES PÅ 
DET STERKESTE Å IKKE SLIPPE BARNA AV FORAN SKOLEN.  Det 
var fare for nesten ulykke og skolen ser barn som løper ut i 
veien på vei til skolen. Bruk p-plassen til Joker eller bak 
gymsalen. 

3. Innkomne saker til skolen  
Hvordan har elever med spesialundervisnings vedtak blitt fulgt opp under 
pandemien? 
SVAR FRA REKTOR: Bryn har kommet godt ut i oversikten om skolers 
oppfølging av barn med spesialvedtak. Det har vært utfordrende under 
korona å ha tette oppfølging men skolen har prøvd å gjøre sitt beste. Det 
er muligheter for å gjøre det bedre spesielt med tanke på særskilt 
språkopplæring. En av utfordringene har vært sykefravær og karantene 
blant ansatte. Det å sette inn vikarer kan påvirke oppfølgingen siden 
eleven ikke kjenner læreren like godt. Foreldre som er bekymret for om 
barnet for god følging må gjerne ta kontakt med skolen. 
  

Ledelsen  

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. Attia kontakter 
Tom Frode. 

Attia, Ragnar 
Amra , Attia 
 

 

5. 
5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SU/DS (Samarbeidsutvalget/driftstyret) (Fast punkt) 

• Oppfølgingssak: Flerbrukshall / utvidelse av skolen, status  
FAU har fått svar fra Byrådsavdeling for oppvekt og kunnskap på  

vår anmodning anmodning om fortgang i utvidelse av Bryn skole i 
budsjettet 2021. I svaret kommer det frem «Det var planlagt å 
orientere skolen og FAU om endringer i prosjektet i 
ferdigstillelsesdato i Utdanningsetatens forslag til ny 
skolebehovsplan for 2021-2030, som var planlagt sendt på høring 
våren 2020. På grunn av covid – 19 ble skolebehovsplanen 
besluttet utsatt til neste år, men etaten informerte skolen om 
endringer i prosjektet gjennom prosjektansvarlig. 
Utdanningsetaten har påpekt at informasjonsflyten ut mot skolen 
i denne fasen har vært noe mangelfull. Videre trekker etaten frem 
at frem til rehabilitering og utvidelse starter opp, vil det sikres et 
godt fysisk læringsmiljø ved skolen.»  

Torgeir, Attia, Rune (v), Kjersti (v) 
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5.2 • Strategisk plan 
Strategisk plan skal sendes inn i februar 2021. DS må vedta 
planen før den tid. FAU representanter kan fortsatt komme med 
innspill. Sendes til Attia. 

6. 
 
 
6.1 
 
 
6.2 
 

SMU (Skolemiljøutvalget) (Fast punkt)  

• Orientering fra og innspill til SMU  
Ingen møte avholdt enda. Møtes i løpet av desember. 

• Vennebenk på gamle plassen til fontenen – status 
Det jobbes med saken. Mannen til Kevser er rørlegger og har fått 
ansvaret. Ragnar bistår. FAU kjøper inn vennebenk. 

• Oppfølgingssak: Skolehageprosjektet  
Anbefales å se på muligheten til å søke om grønne midler. Høre med 
Heidi som holder i skolehagelaget. 
 

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

7. 
 
7.1 

(AK) ARRANGEMENT-KOMMUNIKASJON KOMITÈ (Fast punkt) 
1. desember –Evaluering 
Se punkt 2 

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

 

8. 
8.1 
 
 
 
 
8.2 

(TU) TRAFIKK-UTEMILJØ KOMITÈ (Fast punkt) 

• Oppfølgingssak: Trafikk-kontroll og trygg skolevei- status 
Brev er sendt til Bymiljøetaten. Det har kommet en henvendelse fra 
Teisen Park Borettslag om byggeplaner i Klosterveien 1 som vil 
påvirke trafikken rundt skolen. Saken sees på av FAU og tas opp i DS 
for felles uttalelse til BU. Ragnar og Torgeir holder i saken.  

• Oppfølgingssak: Jobbe med å få fjernet drikkefontenen – status 
Se punkt 6.1 

Ragnar, Torgeir, Mohammed, Rune, 
Sahirah 
 

 

9. 
9.1 

(SHA) SKOLE-HJEM-AKS KOMITÈ (Fast punkt) 
• Oppfølgingssak: Skolebibliotek prosjektet 
Skolen er i gang med å innkjøp av bøker, tegneserier, stoler, puter, 
stor skjerm, brettspill og Playstation.   

Attia, Anette, Mohammed  

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

Sahirah, Torgeir, Ragnar, Anita, Amra, 
Noor 

 

11. 
11.1 
 
 
 
 

Eventuelt:  
Bruk av Skoleappen – FAU-kampanje 
Sahirah holdt presentasjon av kampanjeplanen. Bakgrunnen for 
kampanjen er at det er få foreldre som leser skolemeldingen. Det er 
viktig i koronatider at beskjeden nås frem til alle i tilfelle karantene.  
Skolemeldingen er den eneste kommunikasjonsmuligheten mellom 
skole og hjem. Innstillingen med e-post må gjøres inne i appen, ikke 
alle er klar over det.  FAU vil kartlegge årsak og utfordringer på 
hvorfor så få bruker appen og se på muligheter for at skolen/FAU 
bistår med hjelp og informasjon. Det kom innspill om at 
utviklingssamtalene i januar /februar brukes til 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: 

6. januar Innkalles av: Leder Referat føres av: 6. 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   
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(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 

 


