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 Møteinnkalling 
 

Sak  Ansvarlig Tidsfrist 

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

2. 
 

Elevrådet deltar på møtet fra kl. 18.00-19.00 
Attia ønsker velkommen og forteller litt om FAU til elevene. 
Presentasjonsrunde 
 
Ønsker fra elevene:  

- Flere headsett. Øreklokker til bruk på datarom/til PC-er. 
- Bedre dusjer og større gymsal 
- Det er av og til veldig varmt eller veldig kaldt i klasserommet. (5.tr) 
- Det er få vinduer som kan åpnes i mange klasserom, dårlig luft.  
- Ønsker veggklokke i øvre skolegård (skal være bestilt til nedre, ønsker 

en i øvre også). 
- Dør som er knust i glassgangen. 
- Et til bordtennisbord ute. Dette er veldig populært.  
- Nye baller, tennisballer, stikkballer, basketballer og stikkballer, 

pingpong. Trinnballer? Hva med ballansvarlig på trinnet? 
- Trenger hjelp til å passe på at ikke ballene forsvinner.  
- Ta med egne fotballer hjemmefra? 
- TL-vester og utstyr i klasserommene, så sparer man tid på å ikke gå til 

TL-kassa. 
- Det er for få lærere på inspeksjon. De som har inspeksjon må følge 

bedre med, spesielt følge med på TL-aktivitet. Slitsomt for TL når alle 
tuller. Øvre skolegård nevnes også som område med for få voksne.  

- Liste for pingpong-bordet. Dager fordelt på trinn? Inspeksjonslærer må 
følge opp denne. 

- Gammel tyggis og buser under pulter.  
- Trangt i gangene. 
- Elever som blir sendt ut av klasserommet når de bråker roter av og til i 

jakker og sko når de er sinte. Mye frusterasjon over at klær, sko og 
votter forsvinner.  

- Vil gjerne ta inn sparkesykler og ting som ikke kan låses, det er ofte 
ting som forsvinner.  

Elevrådet  

Dato: Onsdag 5.12.2018 Møtetype:  Ordinært 

Sted: Bryn Skole, Personalrommet 
18.00-20.00 

Innkalt av: 4. trinn Referent: 5. trinn 
(7.trinn) 

  
  

Følgende er innkalt: 

1.tr: Cathrine Hagerup (SMU)  3.tr. Kurdistan  6.tr.vara Anita Bjølger  

1.tr: Mohammed A. 
Faraqualla   

X 3.tr.vara Katrine A. Østvand  6.tr.vara Nabila Ahmed (SMU-
leder) 

X 

1.tr.vara Torgeir Kristiansen (DS) X 4.tr: Kristin Kjæret (DS-leder)  7.tr: Ragnar Bjorå X 

1.tr.vara Sahirah Naseem Faiz  4.tr: Amra Dizdarevic X 7.tr.: Wendy Vissmark   

2.tr. Anne-Beth Nese G. X 4.tr.vara: Asima Saqlain  7.tr.vara Cesilije Dahl  

2.tr: Rune Raknes  5.tr: Kevser X Leder FAU Attia Mirza Mehmood  

2.tr: Heidi Arnesen  5.tr.  Noreen  Nestleder 1 Anne-Beth Nese G.  

2.tr.vara Amra Dizdarevic  5.tr. vara Camilla Vold  Nestleder 2 Cathrine Hagerup  

2.tr.vara Attia M.   6.tr.  Attia Mirza Mehmood X Ledelse: Eva Sørby  

2.tr.vara Kjersti Olsen  6.tr: Tuva Christiansen  Kasserer: Tom Frode Væringstad  

3.tr. Anette Skottene Murray X 6.tr: Tom-Frode Væringstad X    

 

x 
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- Lengre storefri. 
- Glemmekassa tømmes ofte.  
- Do i 2.etg i øvre skolegård er ødelagt. Også en vask som ikke virker.  
- Vil at de voksne også bruker innesko. 

 
Elevene informerer litt om elevrådsarbeid og hvordan de har det med klassens 
time og hvordan saker går frem og tilbake mellom klassen og elevrådet.   
SMU tar opp at det bør strammes opp med referatføring i elevrådet. 
Elevrådsmøtene er dårlig varslet på forhånd, elevene ønsker faste tider, har 
blitt tatt opp før men har det fortsatt ikke.  
 
Multikulti var moro, men det var veldig lang kø på hennamaling.  
Karneval og disko er moro.  
Vi foreslår at karneval/disko, multikulti og 17.mai tas opp i elevrådet der 
elevene kan komme med ønsker for å forbedre disse arrangementene.  
 
Brynbygda: Bra, men filmen var litt for skummel for de minste barna.  

4. 
4.1 

Godkjenning av innkalling og agenda  
Ok, tilstedeoversikt på forrige møte blir ført på.  
Økonomi status  
Bra inntektsøkning på Multikulti (ca 34000), overskudd ca 23000. Overfører 20000 
til TVaksjonen.  
Overskudd fra 17.mai, økonomiansvarlig dagens 4.og 7.trinn skal få dette før 
nyttår.  
Etter dette er det ca 56000 kr i kassa.  
 

Attia 
Tom Frode 
 

 

5. 
5.1 
5.2 

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

 Informasjon fra og innspill til SU/DS: strategisk plan  
Torgeir informerer.  
Skolen tenker på å kjøpe nettbrett, jobber med en plan for bruk av disse.  
FAU skal involveres, kanskje et par foreldre jobbe med den sammen med 
rektor. Bør være mer enn at rektor kommer og informerer på et FAU-møte.  
Attia tar kontakt med rektor omkring medvirkning.  
Anne Beth er gjerne også med på å jobbe med strategisk plan i forkant.  
(Torgeir har i DS spillet inn at skolen bør sette seg mer ambisiøse resultatmål. 
Har vært en negativ resultatutvikling siste år. Også spillet inn tiltak rundt 
læringsmiljø) 
Vi går ut fra at det blir svært synlig i strategisk plan dersom man tenker å 
innføre nettbrett som mye brukt verktøy. 
Viktig at det er en digital ansvarlig på skolen. Dette må ikke være avhengig av 
enkeltpersoner.  
Organisasjonskultur ved skolen? 
Kartleggingsprøver i vår. Svært mange under kritisk grense. Vedtak i DS at det 
behøves en tiltaksplan, denne er presentert i DS nå. Passe på at dette ikke blir 
skippetak, men implementeres i skolen.  
Nasjonale prøver ser bedre ut.  
 

 Gymsal/ utvidelse: Status.  

 Attia informerer, går fremover. Møte i morra i komiteen, håper på bra 
resulatt der. 

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

 

6. 
6.1 

SMU (Skolemiljøutvalget) (Fast punkt)  

 Informasjon fra og innspill til SMU: Elevundersøkelsen  
Nabila informerer. Vinduer skal byttes neste år i øvre bygg.  
SMU-møtene kommer litt tilfeldig utover året.  
Virker som om det mangler en del på rutiner også her. 
Føler at innspill ikke tas på alvor.  
Språkbruk/banning blant ansatte. Her må ansatte være gode eksempler.  

Nabila, Cathrine, 
Mohammed (V), Attia (v) 
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7. 
7.1 
 
7.2 
7.4 

(AK) ARRANGEMENT-KOMMUNIKASJON KOMITÉ 

 Karneval / disko (fast punkt): Opprette arbeidskomité. Velge to 
hovedansvarlige. 

 Brynbygda evaluering. Bra, men filmen var for skummel 

 3. desember utdeling av kakao og pepperkaker evaluering 

Anette, Kevser, Kurdistan, 
Kathrine. Noreen, 
Cathrine, Nabila, Tuva, 
Camilla V., Wendy, Kristin, 
Attia 

 

8. 
8.1 
 

(TU) TRAFIKK-UTEMILJØ KOMITÉ  

 Trafikklys: status 

Ragnar, Rune, Torgeir, 
Mohammed, 

 

9. 
9.1 

(SHA) SKOLE-HJEM-AKS KOMITÉ 

 Status møte med AKS-leder 

Anne-Beth, Kristin, Attia  
 

 

10. 17. mai (Arrangement ansvar 3. og 6. trinn) (fast punkt) Anette, Kurdistan, 
Kathrine, Anne-Beth, 
Attia, Tuva, Tom-Frode,  

 

11. 
 

Eventuelt: 
- Oppdatering fra Skoleguppemøte C i regi av Oslo KFU på Ammerud skole 

21.11.18 

 
Attia 

 
 

 

Tilleggsinformasjon 

Neste møte:  9.januar Innkalles av: 5. trinn 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   
(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 

 Brynbygda 

 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 
 
Få ned baller fra taket. Kanskje 
invitere Bryn Brannstasjon til å vise 
seg frem og ta ned baller. Tom 
Frode tar kontakt. 

(SHA)  
SKOLE-HJEM-AKS KOMITÈ 
Jobber med foresattdeltagelse og positivt 
skolemiljø. 

 Foreldreseminar (februar) 

 Foreldremøter og valg 

 Førskolemøte (mai) 

 Fadderkafè for 1. trinns foresatte 
sammen med 2. og 7. trinn (aug. /sept.) 

 Årlige møter med AKS-leder 
 

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

Komitemedlemmer: 
Ragnar, Torgeir, Mohammed, Rune 

Komitemedlemmer: 
Cathrine, Kristin, Anne-Beth, Attia, Mohammed 

 


