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 Møtereferat 
 

Sak  Ansvarlig Tids
frist 

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

2. 
 

Saker fra skolens ledelse 
Ingen saker fra skolens ledelse, grunnet manglende oppmøte pga sykdom. 

Skolens ledelse  

3. 
 
3.1 
 
3.2 
 
 
3.3 
 
 
 
3.4 
 
 
3.5 
 
 
3.6 
 
 
3.7 

Innkomne saker til skolens ledelse: Utsettes til neste FAU-møte. 

- Ukeplan: Det etterlyses en felles rutine for utsending av ukeplaner i postmappa og 
skolemeldingen fordi den oppfattes som veldig varierende fra trinn til trinn. 

- Hva er skolens syn på hvor tidlig elevene kan få fri før skoledagen er over (med 
tanke på fullt utbytte av undervisningstiden)? 

- Hva er skolens rutine for å varsle foresatte på trinnet dersom elevene får gå hjem 
før skoledagen er over? Det er elever som må hentes av foreldre etter skoleslutt 
fordi de føler seg utrygge på skoleveien, derfor ønskes foresatte å bli varslet ved 
tidligere skoleslutt. 

- Sosial årsplan: Kan skolen få sosial plan som fast post på ukeplanen for alle 
trinnene, med navn på foreldregruppen (måned el. årsgruppe) der fire 
foreldrenavn står uthevet for å ta initiativ til et sosialt arrangement?  

- Lærer situasjonen: Hvor stor er bruken av lærere som ikke er faglærte? Spørsmål 
om prosesser rundt rekruttering av nye lærere? Hvordan jobber lærerteamet? 

- Er det mulig å henge opp bilder av nye ansatte i gangen, og om de eventuelt kan 
ha er id kort rundt halsen? Da kan de lettere vise at de jobber på skolen og vi blir 
alle lettere kjent med de nye. 

- Friminutt: Hva er status på skolens arbeide med tryggere voksen tilstedeværelse i 
friminuttene? 

Skolens ledelse  

4. 
4.1 

Godkjenning av innkalling og agenda - Godkjent 
Økonomi status- intet nytt  

Attia 
Tom Frode 

 

5. 
5.1 
 
 

SU/DS (Samarbeidsutvalget/driftstyret) (Fast punkt) 
• Informasjon fra og innspill til DS: Orientering fra DS-møtet: Oppfølging av  

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

 

Dato: Onsdag 6.3.2019 Møtetype:  Ordinært 

Sted: Bryn Skole, Personalrommet 
18.00-20.00 

Innkalt av: 7. trinn Referent: 1. trinn 

    
Følgende er innkalt: 

1.tr: Cathrine Hagerup (SMU) x 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) x 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. x 4.tr.vara: Asima Saqlain  7.tr.vara Cesilije Dahl  
2.tr: Rune Raknes  5.tr: Kevser x Leder FAU Attia Mirza Mehmood x 
2.tr: Heidi Arnesen  5.tr.  Noreen  Nestleder 1 Anne-Beth Nese G. x 
2.tr.vara Amra Dizdarevic  5.tr. vara Camilla Vold  Nestleder 2 Cathrine Hagerup x 
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     

 

x 
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elevundersøkelsen ble gjennomgått. Camilla Stoltenberg metoden ble diskutert. sammen 
med kartleggingsprøver og nasjonale prøver.  
Det hadde vært bedre om man kunne sammenlignet skoler med nærliggende skoler for å få 
oversikt over egen skoles ståsted i undersøkelser og kartlegginger. 
Endringer i AKS-rammeplanen medfører forbud mot betalte aktiviteter på AKS. Det kan 
svekke tilbudet som bl.a  skiskolen og må tas opp hvordan skolen kan sette inn tiltak der.  
Vi ønsker bedre informasjon til foresatte når det settes inn vikarer for lengere perioder eller 
andre endringer på trinnene. Hva slags oppfølging får de sykemeldte? Ledelsen burde være 
til stede når nye lærere gjør noe for første gang (f.eks foreldremøter). 
Det ønskes at vedtaksbarn som ikke blir fulgt opp blir registrert som avvik. 
• FAU ber om at følgende saker tas opp i DS:  

- Foreldremøter bør avstemmes med lærerne og FAU i god tid. 
- Hvordan fordeles bruken av ikke faglærte på trinnene? Er det perioder på uker, 

eller fast. Gi status på hvor mange som er faglærte ved skolen.  
- Hva slags system har skolen på avvik som må meldes inn for barn på spesielle 

vedtak og hvordan ivaretas det? 
 

6. 
6.1 

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

- Oppfølging av elevrådets punkter: FAU følger opp ønsket om å kjøpe nytt 
bordtennisbord i skolegårdsprosjekt-søknaden til Sparebankstiftelsen.. 

- Oppfordrer til at elever og foresatte tar kontakt med sin FAU representant ved 
spørsmål.  

- FAU ønsker å fastsette klassens time på ukeplanen på alle trinn.. 
- Følge opp resultatene fra elevundersøkelsen, tiltak og evaluering.  
- Følge opp status for skolens arbeid med arbeidsgruppen for bedre-friminutt (jfr 

strategisk plan): FAU får fortsatt meldinger av foresatte som har observert at det 
er mangelfull voksen tilstedeværelse i friminuttene der det er en gruppe elever og 
det oppstår konflikt. Fortsatt utsatte områder, Lunden, Brynbanen, bak det gule 
huset. 

 

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

 

7. 
7.1 
7.2 
 
7.3 
7.4 

(AK) ARRANGEMENT-KOMMUNIKASJON KOMITÉ 
• Karneval / disko (fast punkt) 7. mars: Arbeidskomitéen oppdaterer om status, er i rute. 
• Vedtatt: 7 trinn tar ansvaret for loddsalget, og beholder inntektene for 

avslutningsballet. 
• Bryn-nytt: Frist for innsending av stoff fra trinnene er 2. april. Sendes til Attia 
• Brynbygda: Orientering fra arbeidsgruppemøtet. 

- Arrangementet er 27.3.19 kl 17-1900 
- Foreldreforedrag: FAU har fått svar fra Redd Barna og regionrådgiver Usman Ali 

Khan kommer til oss for å holde foredrag om barns rettigheter og tverrfaglig 
samarbeid innenfor hjelpeapparatet. Vi har også invitert barnevernet i bydel Alna 
om å komme og snakke de siste ca. 15 min om hvordan bydelen jobber tverrfaglig 
for barnets beste. Alna barnevern jobber med å finne en person, men vi regner 
med at det vil gå.  

- Matservering: Skolen lager enkel servering som kan spises stående og serveres på 
serviett (eks wraps eller liknende). Det må da informeres om at det er begrenset 
med servering. Førstemann til mølla. 

- Filmklubben viser "Eventyr i Arktis". Den varer i 1 time og 20 min. Foredraget kan 
derfor ikke være lenger. Det hadde vært fint om barna kunne ha snakket om filmen 
etter at filmen er ferdig. 

- Barnepass ved påmelding til AKS-leder Kusum. Begrenset antall plasser 
- Påmelding sendes ut når oppstart og foredragsholder er bekreftet. Påmeldingene 

avgjør om foredraget holdes. I gymsalen eller på personalrommet. I så fall er 
leietagere varslet. 

Anette, Kevser, 
Kurdistan, Kathrine. 
Noreen, Cathrine, 
Nabila, Tuva, 
Camilla V., Wendy, 
Kristin, Attia 
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8. 
8.1 
8.2 
8.3 
 

(TU) TRAFIKK-UTEMILJØ KOMITÉ  
• Trafikklys: status – Bymiljøetaten er purret på 
• Status, dugnad hente ned baller fra skoletaket – venter til snøen er borte. 
• Is-tapper som faller fra taket er en fare som må settes en plan på. Komiteen kontakter 

skolen. 

Ragnar, Rune, 
Torgeir, 
Mohammed, 

 

9. 
9.1 
 

(SHA) SKOLE-HJEM-AKS KOMITÉ 
• Orientering fra møte med fungerende AKS-leder: 

- Mat: Det er ikke alle barn som liker havregrøt, men det er et kostnadsspørsmål å 
erstatte havregrøt med noe annet alternativ. Anbefales å ta med ekstra matpakke 
for dem som ikke spiser havregrøt.  

- Når skal foreldrene kontaktes? Er det alvorlig, kontakt foreldrene med en gang og 
helst begge foresatte dersom det er en konflikt som foreldrene bør vite om.         

- Spørsmål om overvåkingskamera på toalettet i base blå? Det er ingen kameraer 
på toalettet.  Dette er en misforståelse fra en voksen som ble oppfattet feil av 
barna. Det beklages og AKS-ansatte er informert om å passe på fremover.  

- Hvem har ansvaret for å rydde gangen og gulvet? AKS ser at det hadde vært fint 
om noen foreldre kunne tatt ansvar for en siste sjekk av klær og sko på gulvet, men 
skal be ansatte ta en sjekk før man går for dagen?  

- Hvor lenge er barna ute i AKS-tiden: Utetiden er minst 45 min. 4 trinn kan 
bestemme litt mere selv. 

- Regntøy: Det er ønsket fra AKS at regntøyet skal være der resten av tøyet er.  
- Hva er muligheten for svømmeopplæring i aks-tiden? Dette er det siste året med 

foreldrebetalte aktiviteter pga den nye rammeplanen som forbyr foreldrebetaling.  
- AKS spør om FAU kan ta opp dette. FAU må gjøre en «brainstorming" på dette. 

Sjekke opp hva som finnes av gratis aktiviteter. Vi må tipse om hvor det skjer ting. 
Skal f.eks. FAU sponse med sjakk kurs? 

• 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- trenger flere rekrutter fra 3 og 6 trinn. FAU setter som 

minstemål å ha minst 30 personer for at arrangementet skal kunne gjennomføres.  

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

 

11. 
11.1 
 

Eventuelt: 
• Status, gave til elevene: Attia har på vegne av FAU sendt søknad til Sparebankstiftelsen 

om «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:  8. 5.2019 Innkalles av: 2.trinn Referat føres av: 3. 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 

(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) 
• Foreldrefadderkafè for 1. trinns 

foresatte sammen med 2. og 7. trinn 
(aug. /sept.) 
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• Brynbygda 
• Facebook gruppen 
 

 • 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 

 


