Nyttig informasjon:
På skolens hjemmeside www.bryn.gs.oslo.no finner du bl.a.
- Mail adresser til skolens ansatte (under personale)
- Informasjon om elevrådet, driftsstyre og FAU
- Skolekalender med alle ferier ol.
- Informasjon om aktivitetsskolen
På Fronter finner du
- Fellesinformasjon for trinnet til ditt barn
- Oversikt over FAU`s gjøremål og oppdateringer
- Foreldrebanken

FAU (Foreldrerådets ArbeidsUtvalg)
Alle foresatte med barn i grunnskolen er automatisk medlem
av foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg som
er styringsorgan, dette kalles Foreldrerådets ArbeidsUtvalg
(FAU). FAU består av to foreldrerepresentanter og 2 vara fra
hvert trinn. Du som foresatt kan gjerne delta på et FAU møte
som observatør. Dette er en fin måte å få innblikk i hva vi
jobber med og hvilke saker vi er opptatt av.

FAUs Mandat:
FAU jobber for at det ved Bryn skole, skal være et trygt og
inkluderende læringsmiljø.
Slik kontakter du FAU: faubrynskole@gmail.com
På skolen finner du postkassen vår hvor ideer, ris og ros
mottas med takk.

Driftsstyret

Er satt sammen av representanter fra lærerne, foreldre og
lokalpolitikere. Driftsstyrets oppgaver kan sammenlignes
med et ordinært bedriftsstyre. Rektor fungere som sekretær.
Er du fortsatt nysgjerrig på hva vi foresatte kan utrette?
Mer informasjon finner du på:
www.oslokfu.no og www.fug.no

FAU ønsker dere Velkommen til Bryn skole!
Vi i FAU (Foreldrerådets ArbeidsUtvalg) gleder oss til å bli
bedre kjent med dere. Akkurat som dere ønsker vi et trygt og
positivt skolemiljø for barna våre. Et godt samarbeid mellom
skolen og hjemmet skaper et positivt skolemiljø. Vi ønsker at
alle skal oppleve et godt miljø preget av respekt og omtanke.
Ditt positive engasjement er hjertelig velkomment.

Hvordan kan vi foresatte bidra til å gi barna våre en trygg
og positiv skolehverdag?
•Vi kan hjelpe barna våre med ovegangen fra barnehagen
til skolen.
Dette er en stor forandring for de fleste barn.
•Vi kan bidra med å komme tidsnok slik at barna får gode
rutiner.
•Vi kan fokusere på språkbruk, empati og toleranse.
•Vi er så heldige å ha en skolehage. Det ønskes en aktiv bruk
av denne, også som “tursted” for småtrinnene.
Har du lyst til å delta i turgruppen?
•Eller vil du arrangere dags- og helgeturer, for de litt
eldre elevene til skolens tursted i Østmarka?
•Foresatte for 3. og 6.trinn skal hjelpe til med oppgaver
knyttet til gjennomføring og avvikling av 17. mai
arrangementet på skolen.
•Etter 6.klasse blir det fokus på karakterer, nye forventninger
og mye å utforske......
•Du kan være med å danne lesesirkler, arrangere turer,
klassefester og ikke minst foreldrefester.
Vi i FAU ønsker ditt bidrag til fellesskapet på skolen, og er
takknemlige for all hjelp og ideer du kan gi. Du trenger ikke
å delta i FAU for å bidra, meld gjerne din interesse og hva du
har av tid, så finner vi noe som passer din hverdag.

Ditt første møte med skolen
Før skolestart inviterer Bryn skole alle nye elever til å bli kjent
med skolen sin. Dette besøket er ofte fordelt over to dager.
Første dagen får elevene anledning til å bli litt kjent med andre
skolevenner og får hilst på lærerne på 1. trinn. Dagen består av
en kort omvisning, eventyrstund og et fellesmåltid.
Den andre dagen inviteres foresatte til foreldre cafè, hvor dere
får anledning til å hilse på ansatte og FAU.

Foreldremøter
Det første foreldremøtet legger grunnlaget for klassemiljøet og
alle fremtidige klasseaktiviteter. Hvorfor skal du stille opp?
» Generell informasjon om klassen
» Bli kjent med andre foresatte og lærere
» Din mulighet til å påvirke valg av klasseaktiviteter
og arrangementer
» Valg av forskjellige aktivitetsgrupper
» Valg av FAU representanter
» Valg av klassekasserer
» Valg av representant til driftstyret (gjøres i FAU)

