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 Referat 
 

Sak  Ansvarlig Tids
frist 

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

2. 
 

Saker fra skolens ledelse 
 Presentasjon av ny sosiallærer og ny inspektør 

- Sosiallærer jobber med trivsel på skolen og ser utfordringer spesielt i overgangene til 
og fra friminuttene.  

- Inspektør ønsker å jobbe mot et felles mål- felles vurdering. Ser at det er et 
forbedrings potensiale i å få likhet-lik struktur på både undervisning og rundt sosiale 
utfordringer. 

- Ass rektor sier at det har vært en utfordring med store utskiftninger i lærerstaben og 
lederstaben. Er i prosess med opplæring/innføring av nye lærere. Det har vært en 
diskusjon på om skolen ikke har vært gode nok på å ta imot nye uerfarne lærere. Her 
vil de bruke erfarne lærere til å følge opp. Hvert team vil ha erfaringsdeling hver uke. 

 Elevundersøkelsen 
- Etter sammenligning fra 2017 sier hovedindeksen at 7 trinn er veldig positive. 

Resultatet til 6 trinn er som forventet da dette trinnet har hatt en del utfordringer som 
er kjent fra tidligere. 
5 trinn skårer noe lavt, og det kan være flere årsaker til dette. Trinnet hadde noe dårlig 
tid til undersøkelsen, og etter å ha skåret dårlig på mobbeundersøkelsen, ble denne 
gjennomført på nytt. Nå med bedre resultat. Kan også være noe usikkerhet blant 
elevene hva de forskjellige spørsmålene betyr.  
Det må legges inn ny innsats for å avklare og finne tiltak samt evaluere for å se om 
man har kommet i mål. 

Skolens ledelse  

3. 
3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innkomne saker til skolens ledelse 

 Inspeksjonen i friminuttene: elever har gitt utrykk for at de føler at konfliktnivået i 
friminuttene (særskilt storefri) er høyt og at de voksnes konflikthåndtering ofte ikke 
løser problemet. Bl.a. føles det mindre trygt å være i områdene ved bordtennisbordet, 
i Lunden, banen, akebakken og bak gule huset. Elevene sier at det er for få synlige 
voksne tilstede på disse områdene og at det ikke hjelper å si ifra ved konflikter mellom 
elever fordi de voksne ikke griper inn for å løse. Enkelte elever føler seg avvist av 
voksne når de ber om hjelp el. sier ifra i ulike konfliktsituasjoner.  
- Hva gjør skolen for at miljøet i friminuttene skal føles tryggere for alle elever?   

Skolens ledelse  

Dato: Onsdag 6.2.2019 Møtetype:  Ordinært 

Sted: Bryn Skole, Personalrommet 
18.00-20.00 

Innkalt av: 6. trinn Referent: 7. trinn 

  
  

Følgende er innkalt: 

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

1.tr: Mohammed A. Faraqualla    3.tr.vara Katrine A. Østvand  6.tr.vara Nabila Ahmed (SMU-leder)  

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

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

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

2.tr: Rune Raknes  5.tr: Kevser  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  Ledelse: Eva Sørby  

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

3.tr. Anette Skottene Murray  6.tr: Tom-Frode Væringstad     
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3.2 

- Hvordan kan skolen bygge opp elevenes tillit og trygghetsfølelse om at de får hjelp 
når de sier ifra til voksen som har inspeksjon i friminuttene?  FAU etterlyser mer 
initiativ fra skolen til å gjøre miljøet i friminuttene tryggere for alle elevene. 
Friminuttene bør bestå av god voksentetthet som er godt synlig, gir trygghetsfølelse, 
er omsorgsfull og som både handler forebyggende men også raskt setter inn 
konfliktløsende tiltak ved behov. 

 

 Mitt valg: Skolens treårige Mitt valg program er i sitt andre år. Hvordan evaluerer 
skolen programmet fortløpende for å se om metodene har hjulpet på å bygge opp 
elevenes sosiale og emosjonelle kompetanse? Hvordan er kontakten med Lions ifht. til 
oppdateringer og måloppnåelse i Mitt valg programmet? 
 
-Sosiallærer jobber med trygghet i friminuttene, og det er mange voksenpersoner 
tilstede i friminuttene. En utfordring er at det er stor forskjell på kompetansen til eks 
assistentene som er tilstede. Ledelsen ser på mulige løsninger/endringer her. Det er 
vurdert om man skal endre på friminuttene slik at ikke alle elevene er ute samtidig. 
- Er i gang med å lage en sosial plan for å samordne alle tiltak skolen gjør. Rutinene er 
forskjellige fra trinn til trinn og det må bli større likhet. 
- Sosiallærer har er leder for TL og er alltid tilgjengelig for disse i friminuttene. Hun har 
også mæte med disse hver uke. 
- Sosiallærer jobber nå spes. Inn i 4 og 6 trinn med fokus på positiv adferd og hvordan 
de selv ønsker å ha det gjennom skoledagen. Dette skal inn i sosial plan. Tilpasser 
fokus på det som er aktuelt på det enkelte trinn. 
 
- Skolen sjekker ut hvem som skal brøyte da skoleveien er farlig 

 
4. 
4.1 

Godkjenning av innkalling og agenda  
Økonomi status- intet nytt her 
  

Attia 
Tom Frode 

 

5. 
 
 
5.1 
 
5.2 

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

 Informasjon fra og innspill til DS: Orientering fra møtet 15.1. med områdedirektør og 
skolens ledelse. 
- Info fra DS- utfordringer v/talloppstilling og resultater- dette blir sett på. 

Bryn skole har noe dårlige resultater både på kartleggingsprøver og nasjonale 
prøver. Dette må ses på. 

- Områdedirektøren har laget et forslag til strategisk plan. Nytt møte Mai-2019 
Vi må alle følge med på adferd hos både elever og voksenpersoner. 

 Gymsal / utvidelse: Status på oppfølging 
- Gitt info om status på ny gymsal. Ingen store endringer her. 

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

 

6. 
6.1 

SMU (Skolemiljøutvalget) (Fast punkt)  

 Informasjon fra og innspill til SMU: Oppfølging av elevrådets punkter 
- Ønsker å kjøpe nytt bordtennisbord da det er mye konflikter rundt regelbrudd og 

lang kø for å spille i friminuttet. 
- Oppfordrer til at elever og foresatte tar kontakt med sin FAU representant om de 

kommer over saker i skoletiden slik at vi får en oversikt som ved behov kan 
presenteres for skolen og områdedirektøren. 

Nabila, Cathrine, 
Mohammed (V), 
Attia (v) 

 

7. 
7.1 
7.2 

(AK) ARRANGEMENT-KOMMUNIKASJON KOMITÉ 

 Karneval / disko (fast punkt) 7. mars: Arbeidskomitéen oppdaterer om status 
- Komiteen er i rute og ønsker at 7 trinn står for loddsalg under karnevalet. 7 trinn 

tar på seg dette og sørger for elever som selger og premier/gaver. Disse 
inntektene går til 7 trinn og avslutningsballet. 

 Brynbygda: Orientering fra arbeidsgruppemøtet. 
- Forespørsel om 7 trinn kan stå for salg av mat, men dette ønsker ikke 7 trinn da 

dette blir for mye arbeid. 

Anette, Kevser, 
Kurdistan, Kathrine. 
Noreen, Cathrine, 
Nabila, Tuva, 
Camilla V., Wendy, 
Kristin, Attia 
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8. 
8.1 
 

(TU) TRAFIKK-UTEMILJØ KOMITÉ  

 Trafikklys: status – intet nytt 

 Status, dugnad hente ned baller fra skoletaket – intet nytt 
 

Ragnar, Rune, 
Torgeir, 
Mohammed, 

 

9. 
9.1 
9.2 

(SHA) SKOLE-HJEM-AKS KOMITÉ 

 Status, møte med AKS-leder Intet nytt 

 Foreldremøter og valg – alle trinn sørger for nye valg 

Anne-Beth, Anette, 
Attia Mohammed, 
Cathrine,  
 

 

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

 Status, 17. mai komité- ikke kommet skikkelig i gang ennå 

Anette, Kurdistan, 
Kathrine, Anne-
Beth, Attia, Tuva,  
Tom-Frode,  

 

11. 
11.1 
 

Eventuelt: 

 Status, gave til elevene: Orientering om søknad til Sparebankstiftelsen 
«Skolegårdsprosjekt) 

 Henvendelse fra Teisen IF om å formidle beskjed om forsiktig bruk av målene på 
banen. 
- Skolen tar ansvaret for å ta tak i dette 

 
Attia 

 
 

 

Tilleggsinformasjon 

Neste møte:  6. mars Innkalles av: 7. trinn 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 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 
 

(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: 
Anne-Beth, Attia, Cathrine, Anette, Mohammed 

 


