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Sak  Ansvarlig Frist 

1. Gjennomgang av dagsorden (Fast punkt) FAU Leder  

2 Saker fra skolens ledelse  
• Gjennomgang av elevundersøkelsen og nasjonale prøver på 5. trinn 

Vanskelig å henge mellom svingene. Elevene er urolige, selv om de trives 
på rødt nivå (med mindre kohorter). Vi er glad for hver dag som går med 
friske lærere og friske elever. 
 
Elevundersøkelsen er obligatorisk og utføres av 5-7.trinn over hele 
landet. Resultatene brukes til arbeidet med skolemiljøet. Resultatene tas 
opp i lærerteamet og det settes inn tiltak. 
 
5.trinn: her opplever vi store utfordringer med språket, og spørsmålene 
fra undersøkelsen kan tolkes feil.  
 
Vi ser på helheten. Høyeste snitt er 5, så alt over 4 er bra.  
 
Det har vært en positiv utvikling på spm om læringskultur. 
Elevene sier de får god støtte hjemmefra.  

 
Mobbing: nulltoleranse! Skolen er opptatt av at elevene skal ha det bra. 
Aktivitetsplaner utarbeides over korte/ lengre perioder. Disse blir fulgt 
opp med foresatte til de elevene det gjelder. 
Det jobbes forebyggende på mange områder, inspeksjon er styrket og det 
jobbes med klassemiljø på alle trinn. Vi har også knyttet til oss to 
miljøterapeuter som arbeider tett mot elevene på disse trinnene. 
 
Lærerne gjennomgår svarene fra elevundersøkelsen med elevene, og er i 
dialog. 
Gjennomgang av undersøkelsen på et foreldremøte, i en utviklings 
samtale er også viktig. 
 
Klassetrivsel.no er en digital undersøkelse, hvor lærerne kan plukke ut 
noen spm til elevene for å kartlegge enda mer om hvor utfordringen 
ligger. 

 
Hvordan er samarbeidet mellom lærerne og det sosiale miljøet på 
skolen? 

 

Ledelsen v/ Eva Eek Olsen  

Dato: Onsdag 03.02.201 Møtetype:  Ordinært 

Sted: Zoom (digitalt møte) 
19.00-20.00 

Innkalt av: Leder Referent: 7. trinn 

  
  

Følgende er innkalt: 

1.tr: Dorthe Verio Ask  4.tr: Rune Raknes  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 x 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  
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  Kasserer: Amra Dizdarevic x 
3.tr. Sahirah Naseem Faiz x 5.tr. vara: Katrine A. Østvand  Ledelse  Cecilie Raddum  
3.tr.vara: Torgeir Kristiansen( DS-leder)  6.tr.: Amra Dizdarevic     
3.tr.vara: Ragnar Bjorå  6.tr. vara: Noor Warsan     
3.tr.vara: Anita Chawla        

 

xx 
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Nasjonale prøver 5.trinn: disse prøvene blir lagt opp til sent på høsten, 
men årets nasjonale prøver kom tidligere år.  
Nasjonale prøver 2020 har gitt et resultat vi ikke kan si oss fornøyd med. 

          
Spesielt på regning har det vært bekymringsfulle resultater. 
Lærerne analyserer prøvene og legger opp en plan med mål og framdrift 
for videre arbeid med elevene. 
 
Langsiktige tiltak: 
Vi jobber med kompetanseheving av lærerne fra 1-4.trinn. 
Kompetanseheving i begynneropplæringen og matematikk. 
Kursing av lærerne. 
Veiledning av nyutdannede lærere. 
Felles sno-plan. 

 
Elever med vansker innen lesing og regning fanges opp og det blir en 
forsterket opplæring av ressurslærere. 
Vi har en del elever som får særskilt norskopplæring.  

 

3. Innkomne saker til skolen  Ledelsen  

4. Godkjenning av styrets innkalling og agenda 
Godkjent 

Attia 
 

 

5. 
5.1 
5.2 
 
5.3 

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

• Oppfølgingssak: Flerbrukshall / utvidelse status  

• Strategisk plan: Innspill fra FAU 
Ingen innspill. 

• Gravearbeid i skoleveien: Orientering fra møte 29.1.21 med 
entreprenør vedr. gravearbeid og skolevei. DS og FAUjobbet for å få 
stoppet dette midlertidig, da skolen ikke var informert. Det har vært 
møte med Fortum og entreprenør. Skolen har kommet med innspill. Etter 
klarsignal fra skolen vil dette arbeidet starte opp. Skolen vil ha jevnlige 
dialogmøter med entreprenøren. 

 

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

 

6. 
6.1 
6.3 
 
6.4 

SMU (Skolemiljøutvalget) (Fast punkt)  

• Orientering fra og innspill til SMU  

• Oppfølgingssak: Elevrådets innspill 
Følges opp 

• Oppfølgingssak: Skolehageprosjektet  
FAU har søkt om midler til urbanlandbruk på 200.000-,til skolehagen for 
å ruste opp. 
Her er det 8ukers behandlingstid.  
Vi har engasjerte foreldre som er engasjerte og deltar på dette prosjektet 
i Skolehagelaget. 
Dette punktet tas med til neste SMU møte. 

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

7. (AK) ARRANGEMENT-KOMMUNIKASJON KOMITÈ (Fast punkt) 

• Karneval og disko: Siden felles karneval og disko utgår i år pga korona 
kan FAU vurdere noe annet alternativ som kan få støtte i samråd med 
skolen og 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 
Rune har purret til BYM om svar. 

• Oppfølgingssak: Jobbe med å få fjernet drikkefontenen – status 
Følges opp og går i dialog med vaktmester/ skolen, i løpet av våren. 

Ragnar, Torgeir, Mohammed, Rune, 
Sahirah 
 

 

9. 
9.1 

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

• Oppfølgingssak: Skolebibliotek prosjektet 
Rehabiliteringen følges opp av skolen og arbeidsgruppen. 

Attia, Anette, Mohammed, Jennie  

10. 
10.1 

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

• Status: 17. mai-arrangement  

Sahirah, Torgeir, Ragnar, Anita, Amra, 
Noor 
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Arbeidsgruppe er opprettet. Det skal tas stilling til om det blir et digitalt 
arrangement lignende i 2020 på skolens Youtube-kanal. 

11. 
11.1 
 
11.2 
 
 
11.3 

Eventuelt:  

• Status: Skolemeldingapp- kampanje 
Som en del av kampanjen skal skolen dele informasjon fra FAU-
kampanjen på foreldremøtene. Utviklingssamtalene skal brukes til at 
lærer kartlegger bruk av skolemeldingsappen og ved behov skal lærer 
veilede til hvordan bruke appen. Målet er å få flest mulig til å bruke 
appen. Dette følges opp av FAU. 

• Status: Fredagklubb - Etter skoletid-tilbud for 5.-7.trinn  
Bydelen og Tveitaklubben har fått til en god avtale. Oppstart kommer vi 
tilbake til.  

• Oslo kommunale foreldreutvalg Foreldrekonferansen 17. mars: 
FAU Bryn skal forberede en digital presentasjon som vinnere av 
FAU-prisen 2020. Hvem kan bidra og delta? 
Varighet på kveldstid, ca 2 timer. Hvem vil? Send mail til Attia inne uke 6. 

 
Til neste møte vil vi evaluere hjemmeskoleopplegget. 

 
Sahirah 
 
 
 
 
Attia 

 
 
 

 
 
 

Tilleggsinformasjon 

Neste møte 
holdes: 

3. mars Innkalles av: Leder Referat føres av: 1. 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, 
Kathrine, Camilla, Attia, Nina, Alice  

Komitemedlemmer: 
Ragnar, Torgeir, Mohammed, Rune, 
Sahirah 

Komitemedlemmer: 
Attia, Anette, Mohammed, Anne-Beth, Jennie 

 


