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Du leser første utgave av Bryn-nytt som heretter erstatter FAU-
nytt. Tanken bak Bryn-nytt er å samle aktuell informasjon fra 
skolen og FAU i ett felles nyhetsbrev. Selv om vi har 
skoleportalen, har vi savnet en felles plattform som når ut med 
informasjon til alle - der vi kan formidle om alt spennende og 
nytt som skjer på vår skole. Gjennom Bryn-nytt styrker vi skole-
hjemsamarbeidet med en fast spalte fra skoleledelsen, kort om 
sosiale aktiviteter på trinnene og siste nytt fra foreldrerådets 
arbeidsutvalg. Bryn-nytt vil komme ut annenhver måned og vil 
bli evaluert av FAU til våren. Dere er velkommen til å sende oss 
tilbakemeldinger på e-post.  

Skolens spalte 

Det har vært en begivenhetsrik høst! Lærerne startet med 
planleggingsdager i august der vi ble kjent med 9 nye lærere. 3 
av dem var nye i Villaen og 2 i den nye B-klassen.  Nye elever i 
1.klasse har blitt kjent med hverandre og lærerne sine. 

I løpet av høsten har lærerne fokusert på arbeid med 
læringsmiljø og sosial kompetanse med utgangspunkt i en 
forsker som heter Ross Greene. Han legger vekt på 
problemløsning gjennom samarbeid, og at barn ønsker å bidra 
med å finne løsninger i situasjoner som kan være vanskelige for 
dem. Den gode elevsamtalen og systematisk arbeid med tiltak 
er noe vi jobber med å bli enda bedre på. 

Lærerne på 2.-7 trinn har vært på skrivekurs og 1.trinn har fått 
mattekurs. Kursingen håper vi skal bidra til at viktige 
innsatsområder som skriving og regning blir godt ivaretatt. 

Høstens store happening var jo Multikulti. Det var stas at 
elevenes kunstverk innbragte så mye penger til TV-aksjonen. Vi 
har også hatt 3 fellessamlinger i høst, noe vi synes er både 
hyggelig og viktig for oss på Bryn. 

I høst har vi høstet inn egensådde vekster fra skolehagen. 

Foreldrene hjalp til med dugnad på vårparten og klippet 

gresset i sommer. Nå har vi pløyd et større område hvor vi 

gleder oss til å plante til våren. Gapahuken i skogen er også 

blitt ny og vi har fått ny bålplass. Dette har elever på Natur 

Videregående hjulpet oss med.            

Vi takker for godt samarbeid med foresatte i høst,                 
og ønsker dere en god jul og et godt nytt år! 

 

 

Kjære foresatte ved Bryn skole 

 

Siden sist fra FAU 

Multikulti festivalen 26. oktober ble barnas dag og var en stor 
suksess! Overskuddet på kr. 17.523,- gikk til TV-aksjonen 
2016, Norges Røde Kors innsamling til krigsofre. Elever, lærere 
og AKS-ansatte har hatt en kreativ måned med å forberede 
Mulitikultis salgsutstilling! Halvparten av inntektene kom inn 
fra salg av barnas kunst. De har også bakt muffins, stekt vafler 
og varmet deilige børek. All maten var donert av foreldre og 
lokalt næringsliv! Det viser at vi har et stort engasjement på 
Bryn, Ulven og Teisen for både våre og andres barn! Vi takker  
våre sponsorer i nærmiljøet og nærliggende butikker (Europris 
Bryn, Cosmoz Bryn, Kiwi Teisen) som donerte utstyr til 
aktivitetene. Ett tusen børek ble sponset av Nordbak bakeri, 
og FAU takker dem for deres generøse bidrag til 
innsamlingsaksjonen.  

          Alle trinnene la stor innsats i oppgavene sine. Enhver 
foresatt som stilte opp på selve dagen med matrett, malte 
med henna, organiserte leker, disco, vennskapsbånd verksted 
og stod på slagsbodene, kjøkkenet og ryddet, vasket og rigget 
–  fortjener en klapp på skuldren for formidabel  innsats!          
Blir vi flere som hjelper til på  lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll                                                                                                                                                             
Multikulti til neste år, unngår                                                 det d 
vi kanskje lange køer.                                              

Den beste evalueringen                                                                                       
har FAU fått fra barna våre                                                               
som har skrevet hyggelige                                                         
brev, laget flotte tegninger                                                             
og sendt e-poster.  

 

 

 

 

 

 

ÆRLIG OG VAKKERT OM MULTIKULTI – ELEVENES BREV TIL FAU 
 

ELEVENES BREV TIL FAU 

 

FORESATTE TROSSET VÆRET OG MØTTE OPP PÅ ÅPNINGEN AV 

MULTIKULTI. OVER 600 PERSONER DELTOK I SKOLEGÅRDSDANSEN.   

 

 

 

 

 

  

 LASSOKAST: MULTIKULTI OKSE 

 

 

MULTIKULTI I AKERS AVIS GRORUDDALEN OG PÅ 

OSLOSKOLENS FACEBOOKSIDE 

MYE MAT FRA VERDEN 
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  BlimE show 2016: Da elevene på 4. trinn fikk 

vite at de er valgt ut av NRK Super til å være publikum på det aller 
første BlimE showet 11. november -  ble det gledelig jubel! 
Trinnets flinke lærere organiserte det hele. 4 lærere og 2 foreldre 
tok med 54 elever til NRKs studio på  
Marienlyst. Det ble en kort spisestopp på  
McDonalds på Majourstuen som gikk fra  
klassekassa. Dette var en uforglemmelig  
opplevelse for våre flotte jenter og gutter 
som representerte Bryn skole på en  
fabelaktig måte. Madcon, Freddi Kalas og Dina mgpj var  
høydepunkter. Showet kan dere se på NRK Supers hjemmeside. 
 

Julefrokosten på  

5. trinn var hyggelig. Barna ønsket  
oss foreldre velkommen på flere  
verdensspråk. De sang og danset.  
Takk til flinke lærere på 5 trinn.

 Desember måned  

er fullt av så mange aktiviteter og  
vi ønsker å ha det hyggelig uten  
stress. Vi har hatt grøtkveld  
over flere år og dette har nesten  
blitt en fast tradisjon på vårt trinn.  
Vi har kjempefin underholdning  
som elevene selv står for, loddsalg  
hvor foreldre er med og støtter  
klassekassen og sist men ikke  
minst får lærerne en liten  
oppmerksomhet fra oss.  
 

De har vært på leirskole fra 12.-16. desember. 

De har hatt skileik, vært på sparketur, hatt steinsliping, gått på 
balanseline, akt og gått på ski, mange for første gang. På kvelden 
har det vært åpen kiosk, skravling, sjakk og kos. Hatt god 
stemning, med mange nye opplevelser for de fleste. 
 

 

 

Pepperkake stuntet 1. desember. FAU nissene kom seg opp i år 
også for å gi barna en varmende og hyggelig start på kalde 
desember. Til hyggelige juletoner ble det servert varm kakao, 
pepperkaker og klementiner i både øvre og nedre skolegård.  

Refleksdagen 20. oktober ble markert av FAU med utdeling av 
reflekser til elevene. 

 
 

  
 
 
 

 

 
FAU-møtet: Elevrådet var invitert på FAUs desember møtet. 
FAU har bestemt å invitere elevrådet en gang i løpet av 
skoleåret for å høre hva de ønsker av foreldrerådet. Det møtte 
opp 14 unge lovende elevråds representanter som tok opp en 
hel rekke punkter som FAU skal gå videre med bl.a. i SMU 
(skolemiljøutvalget).  Elevene tok opp flere godt gjennomtenkte 
saker som bl.a. berørte vedlikehold av skolebygningen, 
luftkvalitet i klasserommene, utskifting av digitalt utstyr, 
vannkvaliteten i dusjene, lås og hygiene på toalettene. FAU skal 
følge opp innspillene elevrådet har kommet med og ta det opp 
med riktige instanser for å gi dem en tilbakemelding. Elevrådet 
ønsket å samarbeide med FAU vedrørende Multikulti.  

I november hadde 1. trinn sin første «Bli 

kjent» dag! Dagen ble f yllt med aking, pølsegrilling og kake. 
Desember ble avsluttet med Juleverksted på AKS og trinnet 
skal ha sin første julefrokost i slutten av desember. 
 

  I november hadde vi spillkveld for barna på 

trinnet! Barna koste seg med ulike spill, deilige kaker, frukt og 

grønnsaker –og noen liter saft. De voksne var glade for rolige 

og fornøyde barn!  I desember fylte vi opp personalrommet og 

barna underholdt hverandre og alle andre med dikt, sang og 

dans! En fin julefrokost med masse deilig mat!  
 

 3. trinn hadde gresskarutskjæring 29. oktober 

på Base Blå. Her samlet store og små seg med hvert sitt 
gresskar og gjorde seg klare til Halloween. Etterpå så vi på film 
og solgte saft, popkorn og skumle kaker til inntekt for 
klassekassa. 

 

 

 
 

 

 

 

FORELDRENE ARRANGERTE SPILLKVELD FOR 
BARN OG VOKSNE PÅ 2. TRINN. SALG AV 
KAKER OG KAFFE GIKK TIL KLASSEKASSEN. 

FAST TRADISJON MED GRØTKVELD PÅ 6. TRINN 

JULEFROKOST- ENGASJERTE LÆRERE PÅ 5 .TRINN 
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