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 Møteinnkalling, referat i kursiv. 
 

Sak  Ansvarlig Tidsfrist 

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

2. Saker fra ledelsen  Ledelsen  

3. 
3.1 
 
 
 
 
 
3.2 
 
3.3 
 
 

Saker meldt inn ang. ledelsen 
- Kommunikasjonen mellom skole-hjem trenger å forbedres. 

Klassekontaktene får ikke klasselistene og sosial årsplan i tide 
etter høstens foreldremøter. Det gjør det vanskelig å kontakte 
foresatte som har satt seg på oppgaver til aktiviteter tidlig i 
skoleåret bl.a Multikulti. Hvordan kan det samarbeides om å 
forbedre kommunikasjonen mellom skole-hjem? Kan det være et 
tema i Brynbygda? 

- Dette er en glipp fra ledelsen, det er lagt inn i rutiner fra neste år.  
-  

- Hvor setter skolen terskelen mellom vold og grov vold og når 
kobles barnevern eller politi inn?  

- Politiet ønsker egentlig ikke anmeldelse fra barneskoler for 
vold. Barna er uansett under kriminelle lavalder. Alvorlige 
situasjoner diskuteres med politikontakt. Ellers er barnevernet 
en naturlig samarbeidspartner. Voldhendelser er ofte tegn på 
at barnet som utfører dette ikke har det bra. Bakgrunn for 
spørsmålet er at det har vært alvorlige hendelser i 
skolegården. Viktig at dersom foreldre tar kontakt dersom de 
føler at skolen ikke har tatt tilstrekkelig tak i en sak.  
Dersom foreldre ser hendelser på skoleveien er det supert å 
gripe inn, kan gjerne prøve å få navn og ringe kontoret på så 
skolen kan følge opp.  
Dersom ser ting i skolegården er det bedre å gi beskjed til 
kontoret/lærer på inspeksjon så skolen kan håndtere 
situasjonen.  
Kan være lurt å skrive litt i Bryn-nytt om foreldreinvolvering og 
hvordan man agerer når man ser uønskede hendelser. 

  

Dato: Mandag 8.10.2018 Møtetype:  Ordinært 

Sted: Bryn Skole, Personalrommet 
18.00-20.00 

Innkalt av: 2. trinn Referent: 3. trinn 

  
  

Følgende er innkalt: 

1.tr: Cathrine Hagerup 
(SMU) 

 3.tr. Kurdistan  6.tr.vara Anita Bjølger  

1.tr: Mohammed A. 
Faraqualla  (SMU) 

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

1.tr.vara Torgeir Kristiansen (DS)  4.tr: Kristin Kjæret (DS)  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  6.tr: Tom Frode Væringstad     
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- Det er endel gjennomtrekk av lærere- er det bakenforliggende 
årsaker til det? 
Det er ikke spesielt stor gjennomtrekk. Siste året var spesielt 
da lærernormen åpnet mange stillinger rundt både i byen og 
landet forøvrig.  

- Hva er rutinene for elever som blir gitt fri tidligere enn 
timeplanen sier? Har skjedd ofte på et trinn.  
Det skal ikke skje, rektor følger opp.  

-  

4. 
4.1 

Godkjenning av innkalling og agenda  
Økonomi status 
Vi har litt penger på bok, men siden kasserer ikke er tilstede har vi ikke 
full oversikt.  
Rema har blandet sammen regninger fra skolen, FAU og idrettslaget. Vi 
har fått nytt handlenummer. Attia ber om at det blir krav om 
legitimasjon for å bruke FAUs handlenummer.  

Attia 
Tom Frode 
 

 

5. 
5.1 
5.2 

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

 Informasjon fra og innspill til SU/DS 

 Flerbrukshall/ utvidelse: Status 
Utdanningsetaten har begynt å snakke om byggefase 2 som er 
gymsal. Vi ønsker å få dette omgjort til byggefase 1. Paviljongene 
(brakkene) er utsatt et år. Midlertidige lokaler kan være mulig i 
Teisenveien 5 i en overgangs-/byggeperiode, men dette mener UDE 
er i overkant langt unna. Skolebehovsplan er oppe i desember. 

Kristin, Torgeir, Attia (v),  
 
Attia 

 

6. 
6.1 

SMU (Skolemiljøutvalget) (Fast punkt)  

 Informasjon fra og innspill til SMU 
Mobberegler og hvilke muligheter man har når mobbing oppdages 
tas opp i SMU. Minner om §9-a. Muligheter for å kontakte 
mobbeombud. 
Hvordan skal man snakke med barna om mobbing? Hva skal man si 
når noen bytter skole på grunn av mobbing? 
 
Kanskje foresatte må ta mer styring i SMU. 

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

 

7. 
7.1 
7.2 
7.3 

(AK) ARRANGEMENT-KOMMUNIKASJON KOMITÉ 

 Karneval / disko (fast punkt): Fastsette dato i mars 

 Multikulti 17. oktober: Status og gjennomgang av plan 
Attia har sendt ut oversikt over ansvarlige i FAU, det er ikke alle 
som har svart men vi regner med at den som tier samtykker. 
Det lages vaktlister, disse henges opp ved skolekjøkkenet og 
publiseres på hjemmesiden. Det sendes ut SMS til alle om at de må 
sjekke disse. Vi er nok til at vi kan kjøre to skift så det er mulig å 
være litt sammen med egne unger også. 
Lotteri?? 
Lassokasting 
Disko i gymsalen. 
Hennamaling 
TL tar lekene på banen 
Hobbyrom, lage ting i papir av gamle bøker. 
Felles åpning kl 1600 med korpset, BliMeddans, appell ved rektor... 

 Brynbygda: Orientering fra møtet 
Det har vært et møte med foreldre og skolen. Aktuelle tema er 
nettvett, kosthold, grensesetting.....Dette blir til erstatning for 
foreldreseminaret. Barna og lærerne lager maten.  
Blir en gang i november og en gang i februar/mars. 

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

 

8. 
8.1 

(TU) TRAFIKK-UTEMILJØ KOMITÉ  

 Refleksens dag 18. oktober – Hvem kan stille? 

Ragnar, Rune, Torgeir, Mohammed,  
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8.2 Mohammed, Rune og Ragnar er klare. Et par til på kanskje-lista, de 
tar kontakt med Rune. 

 Trafikklys: status 
Prøve å få en felles henvendelse fra skolen og barnehagen, både 
FAU og rektor/styrer. Kanskje også idrettslaget? 

9. 
9.1 

(SHA) SKOLE-HJEM-AKS KOMITÉ 

 Saker til møte med AKS-leder 
Klesskift i skolegang og AKS-gang (spesielt 2.klassinger). Hva skal 
være hvor?  

Anne-Beth, Kristin, Attia  
 

 

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

 Status 

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

 

11. 
 

Eventuelt: 
Overgang til FAU: Rutiner for overførsel av informasjon virker som ikke 
er fulgt. Det er informasjon som ikke er overført. F21 har ikke fått all 
informasjon de skal ha fått, spesielt informasjon om elever som har 
spesielle behov.  
 
Hva er praksis for hva trinna gjør når de spiser?  
 
Miljøterapeuter inn i skolen. Har blitt gjort med hell på andre skoler. 
Kan kanskje være flinkere til å ta tak i konflikter raskt. Jobbe med 
forebygging. Må finansieres, kan noe tas fra assistentressurser?. Tas 
opp i SMU. 

 

 
Attia 

 
 

 

Tilleggsinformasjon 

Neste møte 
holdes: 

7.november 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. 

 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 
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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 

 


