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 Møteinnkalling 
 

Sak  Ansvarlig Tidsfrist 

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

2. 
2.1 

Saker fra ledelsen  
• Informasjon om skolestart 

Fra Undervisningsbygg: Har vært kloakklekasje i kjelleren i E-bygget. For dårlig 
kapasitet i rørene. Har medført at alle vannpunkter i kjelleren i E-bygget er plugget 
foreløpig. Må gjøres et større prosjekt som innebærer graving. Oversendt V&A.  
Undervsningsbygg har vært på befaring sammen med arkitekt for å gjøre 
oppmålinger i forbindelse med nybygg/gymsal.  
Det er bestilt asfalt til huller i skolegården.  
Det kommer til å bli laget en rundkjøring ved gymsalen for å sikre leveringen her.  
Det kommer til å bli hugget trær bak villaen, de begynner å bli råtne. Rektor 
etterspør om det kommer nye trær.  
 
Skolestart var fin, første ukene har vært bra på skolen.  
Etaten har kommer frem til at klasselister ikke kan deles ut fra skolen lengre. FAU-
representanter kan få en liste med kun navn og e-postadresser. Attia skal på et 
møte i etaten der hun spør videre om hvilke alternativer som finnes.  
 
Sosial årsplan og vennskapsuke: 
Begynt med fellessamlinger igjen, en gang i måneden. Bra første samling, god 
øvelse i sosial kompetanse. Foreldre er velkomne.  
 
Ledelsen prøver å være ute i skolegården på morgenen og i storefri.  
 
Prøve å få foreldremøtene tidligere på året neste år. Formøter med FAU-
representantene før foreldremøtene.  
 
Litt SATS-problemer i oppstarten. Har spesielt hatt problemer med skolemelding.  
Rektor minner alle lærerne om at ukeplan skal sendes ut på skolemelding.  
 

Ledelsen  

Dato: Onsdag 4.9.2018 Møtetype:  Ordinært 

Sted: Bryn Skole, Personalrommet 
18.00-20.00 

Innkalt av: Leder Referent: 2. trinn 

  
  

Følgende er innkalt: 

1.tr:   3.tr.vara: Amra Dizdarevic  6.tr. vara: Camilla Vold  
1.tr:   3.tr.vara: Attia M.   7.tr.: Attia Mirza Mehmood  
1.tr.vara   3.tr.vara: Kjersti Olsen  7.tr.: Tuva Christiansen  
1.tr.vara   4.tr: Anette Skottene Murray  7.tr.vara: Tom-Frode Væringstad  
2.tr: Mohammed A. Faraqualla   4.tr: Kurdistan  7.tr.vara: Anita Bjølger  
2.tr. Sahirah Naseem Faiz  4.tr.vara: Katrine A. Østvand  7.tr.vara Nabila Ahmed (SMU-leder)  
2.tr.vara: Torgeir Kristiansen  5.tr: Kristin Kjæret (DS-leder)  Leder FAU Attia Mirza Mehmood  
2.tr.vara: Ragnar Bjorå  5.tr.  Amra Dizdarevic  Nestleder 1 Anne-Beth Nese G.  
2.tr.vara: Anita Chawla  5.tr. vara: Asima Saqlain  Nestleder 2   
3.tr. Anne-Beth Nese G.  6.tr.  Kevser Sarman  Ledelse: Cecilie Raddum  
3.tr. Rune Raknes  6.tr: Noreen Shah  Kasserer: Tom Frode Væringstad  
3.tr. Heidi Arnesen  6.tr.vara: Siv Skogland Clausen     

 

x 
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Skriftlig vurdering: Skolene kan velge selv hvordan man gjør dette. Skolen er i en 
prosess på hvordan dette skal gjøres videre. Barna skal i større grad bevisstgjøres 
på sin egen faglige utvikling.  

3. Saker meldt inn ang. ledelsen 
• For at det skal bli enklere for foresatte å planlegge foreldremøtene, særskilt hvis 

man har barn på flere trinn, hadde det vært fint hvis skolen kan sende ut en felles 
oversikt over foreldremøtene på alle trinn?  Informasjon om foreldremøtene erlagt 
ut på skolens hjemmeside. Det ønskes også en felles melding om det så tidlig som 
mulig ved skolestart. 

Ledelsen  

4. 
4.1 
4.2 
 
4.4 
 
4.6 
 
 
 
 
 
 
 
4.7 

Godkjenning av styrets innkalling og agenda  
    Godkjent 
Konstituering av FAU 
    OK 
Økonomi status 
     Bra 
Valg av 2. Nestleder 
     Utsettes til etter foreldremøter 
Fordeling av komitémedlemmer 
      Kjersti inn i AK 
       Anne Beth inn i AK 
      Ellers ikke endringer.  
      Ser på det på nytt etter foreldremøter, kommer kanskje inn noen    nye 
medlemmer. 
FAU årskalender / møteplan 
      Attia sender ut sammen med referat.  

Attia 
 
Tom Frode 
Anne-Beth 

 

5. 
5.1 
5.2 

SU/DS (Samarbeidsutvalget/driftstyret) (Fast punkt) 
• Informasjon fra og innspill til SU/DS 
• Flerbrukshall / utvidelse: Status 

Attia har purret og har bedt om et møte. Har vært en befaring. Blir et møte med 
ASA (Avdeling for skoleanlegg i Utdanningsetaten).  

Kristin, Torgeir, 
Attia (v), Rune (v) 
 
Attia 

 

6. 
6.1 
6.2 
 
6.3 
 
6.3 

SMU (Skolemiljøutvalget) (Fast punkt)  
• Informasjon fra og innspill til SMU 
• Oppfølgingssak: Forslag fra FAU om å få klassens time fast på ukeplanen før 

elevrådsmøtene. 
• Oppfølgingssak: Følge opp status for skolens arbeid med arbeidsgruppen for 

bedre-friminutt (jfr strategisk plan) 
• Oppfølgingssak: Skolehageprosjektet 
 
Nabila ønsker å trappe ned litt i SMU. Nye rektor ønsker å revitalisere SMUarbeidet.  

Nabila, Kevser, 
Mohammed, Attia 
(v)  

 

7. 
7.1 
 
 
 
7.2 
7.3 
 
 
7.4 

(AK) ARRANGEMENT-KOMMUNIKASJON KOMITÈ 
• Multikulti 15. oktober: Opprette arbeidsgruppe. 

Vi må ta dette på foreldremøtene. Sende rundt liste med avkrysning for å bake 
kake, ta med saltmat, selge mat. Få e-postadresser.  

• Bryn bygda: Hvem representerer FAU? Utsettes 
• Bryn-nytt skoleavis: Opprette arbeidsgruppe. Utsettes 
• Kan det være en idé at dette kan legges under elevrådet som en undergruppe av 

dette? Møte skolen om dette. Bør uansett digitaliseres.  
• Karneval / disko (fast punkt): 9. mars 2020  

Kathrine, Nabila, 
Tuva, Camilla V., 
Kristin, Attia 

 

8. 
8.1 
 
 
 
 

(TU) TRAFIKK-UTEMILJØ KOMITÈ  
• Trafikk-kampanjen: Evaluering  

Bra gjennomført. Er et par gjengangere som ignorer henstillinger om hvor og 
hvordan ungene skal slippes av. Vi henstiller skolen til å hver dag ha en som står og 
tar i mot ungene på skolen.  

• Trygg skolevei – Trafikklys: Følges opp 

Rune, Torgeir, 
Mohammed 
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8.2 
8.3 

• Skolegårdsprosjektet: opprette komitè 
Attia informerer. Mulig å snu basketbanen, få inn et nytt bordtennisbord (37000 i 
pristilbud). Sjekke om det er mulig å gjøre noe av monteringa selv.  

9. 
9.1 

(SHA) SKOLE-HJEM-AKS KOMITÈ 
• Oppfølging mat på AKS: Følges opp 

Anne-Beth, Attia, 
Anette, 
Mohammed 
 

 

10. 17. mai (Arrangement ansvar 3. og 6. trinn) (fast punkt) Anne-Beth, Attia, 
Amra, Heidi, 
Kjersti, Rune, 
Kevser, Nooreen 

 

11. 
11.1 
11.2 
11.3 

Eventuelt: 
• Foreldrebank (se vedlegg): Utsettes 
• Forslag til regler for utlån av FAU-utstyr: Utsettes 
• Orientering fra en foresatt om skolemiljøet på sitt trinn og hvordan FAU kan bidra: 

Bekymringen går på hvordan håndtereres situasjoner der elever føler seg utrygge 
pga av enkelte elevers utagerende og tildels voldelig adferd samt trusler og 
meldinger. Hva kan skolen gjøre videre når tiltak til nå ikke har fungert? Hensyn til 
offeret kontra hensyn til mobberen? Hvordan kan FAU bidra?  
Foresatte oppfordres til å kontakte rektor direkte. Ha skriftlig dokumentasjon på 
kommunikasjonen i saken. Kan være lurt å involvere politikontakten til å komme på 
og snakke med elevene om handling og konsekvenser. Kan også være en idé å ha 
det som tema på foreldremøte. FAU vil be skolen om en gjennomgang av 
beredskapsplanen på neste FAU-møte. 

Attia  
 

 

Tilleggsinformasjon 

Neste møte 
holdes: 9.10.19 Innkalles av: 2. trinn Referat føres av: 3. 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 sosial 
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. 
• Bryn bygda/Foreldreseminar  (februar) 
• Foreldremøter og valg 
• Førskolemøte (1. skoledag) 
• Fadderkafè for 1. trinns foresatte 

sammen med 2. og 7. trinn (aug. /sept.) 
• Årlige møter med AKS-leder 
 

Komitemedlemmer: 
Anette, Kevser, Kurdistan, kathrine. 
Noreen, Nabila, Tuva, Camilla V., 
Kristin, Attia 

Komitemedlemmer: 
Ragnar, Torgeir, Mohammed, Rune 

Komitemedlemmer: 
Anne-Beth, Attia, Anette, Mohammed 

 


