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 Referat 
 

Sak  Ansvarlig Tidsfrist 

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

2. Saker fra ledelsen:  

 Strategisk plan.  Rektor orienterer. Hovedmål fra etaten er lesing, skriving, 
regning. Elevrådet har fått komme med innspill, plangruppe jobber med 
den, har hatt et heldagsseminar også. Overordnet del lages «tynn», legger 
mer på aktivitetsplanen. Legger aktivitetsplanen helt ned på til å se på hva 
man har på veggene for å støtte lesing.  

 Lesing og regning kommer til å bli ganske lik som i år.  

 Blir et nytt «tracking-skjema» for elever i år. Dette er til bruk internt for 
lærerne, ikke noe vi som foreldre skal forholde oss til. Dette for å bedre 
sikre oppfølging av hver elev. Jobber med en mer standardisering av 
nivåinndeling.  

 Det er søkt om å legge om til full nettbrettdekning. Her er det en prosess i 
gang, anbud og kontakt med ulike firmaer.  

 Barnehjernevernet er kommet inn. Ny sosial årsplan.  

 Setter ned en gruppe for å se på organiseringen av skoledagene 
(frimminutter, timelengde....). Får litt bistand fra Læringsmiljøteamet.  

 Bevisstgjøreing på å jobbe med hele laget rundt eleven: Barnvern, BUP.... 

 Growth og fixed mindsett: Tilrettelegging for læringslyst. 

 Elevundersøkelse på trinn 1-4. 

 Aks: Det blir gratis kjernetid på alle trinn. Blir enda tettere samarbeid AKS-
skole.  

 Fått innredet et eventyrrom.  
 

Skolens ledelse  

4. Godkjenning av innkalling og agenda  Attia  

5. 
5.1 

DS (Driftstyret) (Fast punkt) 

 Ny gymsal vedtatt av Bystyret – veien videre 

 Hurra for ny gymsal.  

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

 

Dato: Onsdag 9.1.2019 Møtetype:  Ordinært 

Sted: Bryn Skole, Personalrommet 
18.00-20.00 

Innkalt av: 5. trinn Referent: 6. trinn 
Ragnar 

  
  

Følgende er innkalt: 

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

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

1.tr.vara Torgeir Kristiansen (DS)  4.tr: Kristin Kjæret (DS-leder) x 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 x 5.tr: Kevser  Leder FAU Attia Mirza Mehmood  

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

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 x 

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 
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 Må få brukermøter slik at vi ikke kommer bakerst i køen.  

 Sender en henvendelse til ASA (Avdeling for skoleanlegg) for å mase på at 
de kommer i gang.  

 Attia og Kristin holder fortsatt i saken. 
 

 Prøver å få inn strategisk plan som tema på desembermøtet.  
 

 Blir et møte 15.januar med områdedirektør omkring organisasjonskultur på 
skolen. (Attia, Rune, Anne Beth og Torgeir) 

6. 
6.1 

SMU (Skolemiljøutvalget) (Fast punkt)  

 Informasjon fra og innspill til SMU  

 Ønskeliste fra elevene i møtet før jul tas opp her.  

 Felles praksis for film i spisinga. 

 Lærertetthet ute på inspeksjon, de som er ute må være aktive i 
konflikthåndtering. 

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

 

7. 
7.1 
 

(AK) ARRANGEMENT-KOMMUNIKASJON KOMITÉ 

 Karneval (1-3 tr) / disko (4-7 tr) (fast punkt): Opprette arbeidskomité. Velge 
to hovedansvarlige. 7.mars 

 Kevser  

 Hyrer inn samme underholder som tidligere år.  

 For mange kaker i fjor, holder at 1.-3.trinn baker kaker.  

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

 

8. 
8.1 
 

(TU) TRAFIKK-UTEMILJØ KOMITÉ  

 Trafikklys: status 

 Status, dugnad for å ta ned fotballer fra skolens tak 

Ragnar, Rune, Torgeir, 
Mohammed, Tom-frode 

 

9. 
9.1 

(SHA) SKOLE-HJEM-AKS KOMITÉ 

 Status, møte med AKS-leder 

 Vi inviterer inviterende AKS-leder på neste FAU-møte.  

Anne-Beth, Kristin, Attia, 
Cathrine 
Anette går inn for Kristin i 
komiteen. 

 

10. 
10.1 

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

 Opprette 17. mai komite. 

 Komité bør opprettes snarest. Attia tar kontakt med 6.trinn, Anette og 
Kurdistan tar kontakt med 3.trinn.  

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

 

11. 
11.1 
 

Eventuelt: 
Vedta gave fra FAU til elevene: oppfylle elevenes ønske om enda et 
bordtennisbord i øvre skolegård. 
Attia sjekker opp, satser på å handle. Sjekker om det er mulig med noen benker i 
tillegg.  
 
Anette sjekker med Eva Eek Olsen om når neste Brynbygda er samt om innhold.  
 
Minner om at det bør være et formøte med kontaktlærerne før foreldremøtet. 
Kan være mulig å ha en del av foreldremøte uten lærere tilstede.  
Foreldremøtene bør være trinnvis.   
 

Attia  
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Tilleggsinformasjon 

Neste møte:  6.februar Innkalles av: 6. trinn Referat føres av: 7. 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: 
Cathrine, Kristin, Anne-Beth, Attia, Mohammed 

 
Kristin skal ut, Anette skal inn  

 


