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                    Referat 

Sak  Ansvarlig Tidsfrist 

1. Gjennomgang av dagsorden (Fast punkt) 
  Anne Beth åpner møte og ønsker alle velkommen. 
  1 trinns Fau representanter tilstedet 

FAU nestleder  

2. Saker fra ledelsen  
• Gjennomgang av beredskapsplan og svar på FAU sine innspill til 

skjerming av elever ved utagerende adferd fra medelever.  
            Ikke gjennomført da Ledelsen ikke kunne delta på møtet 

Ledelsen  

3. Saker meldt inn ang. ledelsen 
• Hvordan kan skolen sikre at elever ikke misbruker AirDrop ved 

f.eks at en elev kan filme en medelev i en kompromitterende 
situasjon og deretter sende filmen til hele klasse?   

• Forslag om å innføre et fast forebyggende tiltak lignende 
gullkosten for best språkbruk i skoletiden. Trinnet hedres med 
f.eks rullerende språkpokal på fellessamlingene el. annen 
premiering. 

             Ikke gjennomført da ledelsen ikke kunne delta på møtet 

Ledelsen  

4. 
4.1 
4.2 
4.3 

Godkjenning av styrets innkalling og agenda  
                  Agenda Godkjent av samtlige 
Økonomi status 
                 Ikke gjennomført da kasserer ikke var tilstedet 
Valg av 2. Nestleder 
                Ikke gjennomført pga for lav oppmøte. Forslår valg ved neste 
                 Møtet. 
Fordeling av komitémedlemmer: Vara bes også stille i komitène. 
Send inn navn. 
               Anne Beth forteller litt om dette og hva de ulike kometene   
               gjør. Nina Monclair fra 1 trinn melder seg på. 
 

Anne Beth 
 
Tom Frode 
Anne-Beth 

 

5. 
5.1 
5.2 

SU/DS (Samarbeidsutvalget/driftstyret) (Fast punkt) 
• Informasjon fra og innspill til SU/DS 

    Ikke gjennomført da SU/DS representanter ikke var til stedet. 
 

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

 

Dato: Tirsdag 8.10.2019 Møtetype:  Ordinært 

Sted: Bryn Skole, Personalrommet 
18.00-20.00 

Innkalt av: Leder Referent: 3. trinn 

  

  
Følgende er innkalt: 

1.tr: Alice Marie Mukamuhirwa x 3.tr.vara: Amra Dizdarevic x 6.tr. vara: Camilla Vold  
1.tr: Nina Monclair x 3.tr.vara: Attia M.   7.tr.: Attia Mirza Mehmood  
1.tr. Britt Helen Bjrnback x 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  x 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 x Nestleder 1 Anne-Beth Nese G. x 
2.tr.vara: Anita Chawla  5.tr. vara: Asima Saqlain  Nestleder 2   
3.tr. Anne-Beth Nese G.  6.tr.  Kevser Sarman x 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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• Flerbrukshall / utvidelse: Resymè fra møtet med ASA 

6. 
6.1 
6.2 
 
6.3 
 
For 
l6.3 

SMU (Skolemiljøutvalget) (Fast punkt)  
• Informasjon fra og innspill til SMU 

        Nabila trekker seg fra SMU og i stedet går Kevser inn. 
Første SMU møte avholdt med Elevrådet til stedet. 
SMU skal ha 5 møter i året, 2 før jul og 3 etter 
Punkter fra møtet: 
Elever fra elevrådet-Hadde mange ønsker 
Tegne opp basketbanen og en få smash ball 
Hyller og skap erstattes etter høstferie av undervisningsbygg 
Ønsker Flere søppel bøter men har fått svar at de vil ikke få 
dette da antall søppeldunker dekker arealet som skolen 
bruker. 
Problemer med overfylte søppelbitter- må tømmes 
Ønsker seg små mål til gymsal 

                Skolen har laget sosial årsplan.  
Startet skoleåret med vennskapsuke 
Skal ha Høflighetsuke etter høstferie 
Det blir gjennomført Elevundersøkelser for første gang for 1-
4 trinn- mange vanskelige spr med tunge ord. 
Rektor oppfordrer alle å se på Udir sine sider for eks 
undersøkelser.  
Forslag at Rektor bør informere alle foreldre om dette via 
skolemelding. 
Vasking av doene på første trinn- sjekke hvor ofte dette blir 
gjort 

• Oppfølgingssak: Forslag fra FAU om å få klassens time fast på 
ukeplanen før elevrådsmøtene. 

Vil ha møter 2 gang i mnd- med fast dag. 
Ikke fastsatt ennå. 

• Oppfølgingssak: Følge opp status for skolens arbeid med 
arbeidsgruppen for bedre-friminutt (jfr strategisk plan) 

                Nok Antall voksne ute i friminuttet- skolen har nok voksne,                 
                bruker en intern tavle for å dekke dersom en voksen blir  
                forhindret å være ute. Blir erstattet av en annen. 
• Oppfølgingssak: Skolehageprosjektet 

      Ingen info om dette 

Nabila, Kevser, Mohammed, Attia (v)   

7. 
7.1 
7.2 
7.3 
 
7.4 

(AK) ARRANGEMENT-KOMMUNIKASJON KOMITÈ 
• Multikulti 15. oktober: Gjennomgang av arbeidsbok og vaktliste 
              Kom flere påmeldingen etter at listen ble sendt ut.  
                Både fra 5 og 1 trinn. 

Mest behov for salg og kjøkkenhjelp 
Lærere har ansvar for aktivitetene 
Invitasjon kommer også i ranselpost 
Attia handlet inn rekvisita 
Sjekker leie av musikk Anlegg og oksen 
Vaffelsteking- velkommstklassen skal ta seg av dette 
Vaktlista blir sendt ut på skolemelding 
Inntektene går til Tv auksjon 
Vipps og kontant 
Telt er bestilt med stolrekke 
Salg av kunst laget av barna 

 
• Bryn bygda: Hvem representerer FAU? 
        Nina Monclair fra 1 trinn melder som FAU representant 

Kathrine, Nabila, Tuva, Camilla V., 
Kristin, Attia 
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• Bryn-nytt skoleavis: Hvem vil representere FAU i 
arbeidsgruppen? 

Ikke valgt pga lav oppmøte. Bør tas på neste møte 
Forslag til å lage blogg der både fau og trinnene skriver noe 
hver mnd 
Dette kan bli en læringsarena for barna 

• Karneval / disko (fast punkt) 
Dato  satt-  Torsdag 05.03.2020 

8. 
8.1 
8.2 
 
8.3 

(TU) TRAFIKK-UTEMILJØ KOMITÈ  
• Trygg skolevei – Trafikklys: status 

Ikke gjennomgått 
• Refleksdagen TORSDAG 17. OKTORBER: Hvem stiller og hvem 

skaffer 450 reflekser? 
17.oktober refleksdag 
Torgeir, Rune og Mohammed stiller opp. Ved behov kan Amra og 
Kevser kontaktes 

 
• Skolegårdsprosjektet: status 

 Attia fått en ny pris fra leverandør på ca 37 tusen som inkluderer  
tennisbord og maling av sjakkspill og oppsett av turnstenger.  
Dette blir sendt rundt for avstemning. 

        Ønsker å høre om skolen vil være med å finansiere 
        Forslag om tegne paradis  

 

Rune, Ragnar, Torgeir, Mohammed  

9. 
9.1 

(SHA) SKOLE-HJEM-AKS KOMITÈ 
• Oppfølging, mat på AKS 

Alle fikk info fra AKS er det nå blir servert mat 3 dager i uka + 
pluss havregrøt hver morgen 

        Geitemyra- Det jobbes å få til en samarbeid med de. 
        Slutt på foreldrebetalte aktiviteter 

 

Anne-Beth, Attia, Anette, 
Mohammed 
 

 

10. 17. mai (Arrangement ansvar 3. og 6. trinn) (fast punkt) 
        Ikke gjennomført. Oppfordrer Alle Fau representanter fra 3 og 6  
        til å engasjere seg i dette tidllig. 

Anne-Beth, Attia, Amra, Heidi, Kjersti, 
Rune, Kevser, Nooreen 

 

11. 
11.1 
 

Eventuelt: 
• Forespørsel fra TeisenIF om felles lager på skolen med FAU og 

Bryn korpset.  
        Attia tar dette videre med ledelsen 
       Alle oppfordres til å delta på  kurs i fau arbeid – 05.11.2019 
       Det kommer en innkalling på dette.  
       Forslag å ha foreldremøtene   tidllig i sept, overgang mellom  
       August og sept. 
       Forslag at Aks leder er på Fau møter sammen med rektor 
       Etterspør skjema som skal fylles ut på nytt vedrørende klasselister  
       Tilbakemelding fra fau representanter fra 1 trinn. 
       Fikk info på første dag både fra skolen og aks 
       Deretter hadde foreldremøte med de samme tingene og samme   
       Info fra aks. 
      I tillegg er de nå fått innkalling til egen Aks møte 1-4 trinn. 
      Dette blir for mye møtevirksomhet om det samme 
      Forslag at 1 trinn har foreldre møte første skoledag da ALLE     
      Foreldre er til stedet. 
 
      Fau sin innlegg på første skoledag var bra og nyttig 
      Forslag å ha fau valg på første skoledag 

 
Anne Beth 
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Tilleggsinformasjon 

Neste møte 
holdes: 6.11.19 Innkalles av: 3. trinn Referat føres av: 4. 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 

 


