
Referat fra FAU-møte, Marienlyst Skole 
 

Tirsdag 15.september2015 
Kl. 18.30-21.00 

Sted: Auditorium 1 (Formidlingsrommet), 2. etasje 
 
 

Tilstede: valgte representanter for følgende klasser: 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 3B,4B, 5A, 
6A, 6B, 7A, 8B, 8A, 8B, 8D, 9A, 9B, 9C, 9D, 10A, 10D. 
 
Skolen: Rektor Knut Erik Brændvang  
 
Møtet ble ledet av Hege Brun-Hansen (10C) 
 

 

Sak 1. Kort informasjon om FAU og diskusjon om arbeidsform. Videreføring av 

faste arbeidsgrupper eller sette ned arbeidsgrupper avhengig av saker til 

behandling?  

- FAU er foreldrestemmen overfor skolen som skal sikre reell medvirkning fra 

foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt 

- Skal representere alle foreldrene ved skolen og bidra til godt samarbeid hjem-

skole. 

- Videreføring av faste arbeidsgrupper med mulighet for å nedsette 

arbeidsgrupper avhengig av saker som er oppe til behandling.  

- Følgende grupper blir videreført: 

- Trafikk og sikkerhet, inkl. Morgenfuglordningen 

- Juleball (høst, 10. trinn) 

- 17. mai (2. og 5. trinn) 

- Skolebehovsplan – settes sammen ved behov (rett etter nyttår) 

- IKT-gruppe 

- Ungdomstrinn- /barnetrinnsgrupper 

Viktig at arbeidsgruppene har konkrete mål og at alle medlemmer har en 

gruppetilhørighet for at arbeidet skal tas videre. Være litt dynamiske i fht 

gruppetema og gruppesammensetning.   

 

Sak 2. Klasseturer på 9. trinn. Forslag om å lage retningslinjer som kan vedtas i 

Driftsstyret. Se vedlegg med retningslinjer for Nordberg skole.  

FAU støtter retningslinjene som er utarbeidet med utgangspunkt i Nordberg skoles 

retningslinjer. Disse vil bli oversendt Driftsstyret for endelig behandling. 

 

Sak 3. Gruppearbeid - oppsummering 

Barnetrinngruppen ønsker å videreføre arbeidet med trafikk og sikkerhet. 

Camilla Moen (1 A) tar ansvar for morgenfuglordningen, Marit Aall Hughes leder 

trafikkgruppen og øvrige medlemmer er Hilde R. Dam-Nielsen og Helge 

Løkeland. 



- Mulig en gruppe som kan jobbe med skolebehovsplanen særlig i forb. med 

skolegrensene, søskenprioritering og overgang til ungdomsskole. 

 

Juleballgruppen diskuterte juleball med juleballkomiteen på 10.trinn:  

Ballet blir tirsdag 15. desember. Månefisken er reservert og elevene i 

juleballkomiteen skal sjekke hva arrangementet vil koste slik at de kan sette opp et 

budsjett. Rektor og lærere på 10. trinn blir invitert til middagen. Foreldre på 

8.trinn er vakter. Ballet må avsluttes kl. 23 og foreldrene må hente alle elevene. 

Det ble diskutert hvorvidt det er hensiktsmessig at foreldrene på 8.og 9.trinn er 

engasjert i juleballorganiseringen.  

 

Ungdomsskolegruppen kom frem til følgende punkter de ønsker å jobbe med i 

kommende år:  

 
1) Interaksjon med elevene om gjennomføring av 10. klasse ball allerede noen år i forveien. 

 

2) Evaluering av drømmeskole satsingen. 

 

3) Åpen temakveld om utfordringer for henholdsvis gutter og jenter, samarbeid med skolen. 

 

4) Karakterer, hvordan forberede elevene best mulig på hva som kreves. 

 

5) Elevbilde/yearbook gruppe som valgfag business satsning. 

 

6) 9 klasse tur arrangert av foreldrene 

 

IKT-gruppe på tvers av barne- og ungdomstrinnet. Skal samarbeide med 

rektor/skoleledelsen og komme med innspill til hvordan IT-plattformen «It´s 

learning» kan utnyttes best mulig i hjem-skole arbeidet. 

 
 

Sak 4. Rektor informerte: 

1. Oppstart: 

- har stort sett gått ok, men skolen har en del kapasitetsutfordringer. 

- Utviklingssamtalene er i rute og ferdig før høstferien. 

- 8. klasse har hatt oppstartsamtaler. 

- Skolen har innført ”drømmeskolen”, et psykososialt tiltak. Dette for å styrke 

elevmedvirkning, og bevisstgjøre elevene om eget ansvar for skolehverdagen. 

Dette er også del av et nettverk med andre skoler. I første omgang er dette 

innført på ungdomsskolen. 

- Det nye elevrådet er i gang med sitt arbeid 

- Marienlyst har hatt vurdering for læring i 1 ½ år og vil fortsette med dette. 

Lærere fra Ullevål og Marienlyst kurses sammen, fordel da elevene fra Ullevål 

kommer til Marienlyst på ungdomsskolen 

 2. Satsningsområder: 

- Prosjekt i regi av utdanningsdirektoratet ”Ungdomstid i utvikling”, fokus på  

skriving som ferdighet i alle fag. Dette kan evt dryppe nedover, i hvert fall til 

mellomtrinnet. 

3. Resultater/kartlegging 

- 8. og 9. trinn hadde nasjonale prøver i dag 



- Resultater fra eksamen i vår; engelsk  4,4 norsk 4, matematikk 3,6. Målet for 

Marienlyst er 4 i snitt. Skolen vil jobbe for å forbedre resultatene i matematikk 

og er tilknyttet matematikksenteret. Alle resultater og elevundersøkelser ligger 

på minskole.no 

4. Nytt bygg Blindernveien skole 

- skal etter planen stå ferdig 1.3.2017. 9.og 10.trinn skal over dit + sosiallærer 

+ ny helsesøsterstilling. 

- Brukergruppen har meldt inn bekymring over mangler i prosjektet, både når 

det gjelder grupperom, arbeidsplasser for lærerne og hvordan det nye bygget 

skal henge sammen med det eksisterende.  

5. Fellesaktiviteter fremover: 

 - fellessamling før høstferien 

 - blimed-dansen 

 - ungdomslekene på Bislett 

6. Skolebidragsindikatorer SSB rapport 

 - resultater justert for demografiske opplysninger  

- sier noe om hva elevene oppnår ved hjelp av skolen. Marienlyst ”er innenfor 

topp 10” 

7.«It´s learning» som har erstattet «Fronter» skal være aktivt i gang etter høstferien og 

i full gang til jul. Rektor etterlyser en høringsgruppe fra FAU som kan si noe om 

hvordan bruke det i foreldre-skole samarbeid.  FAU nedsetter en arbeidsgruppe for 

dette (IKT-gruppen). 

8. Leksehjelp tilbys alle på alle trinn, men foreldre oppfordres til å ta en prat med 

læreren om barnets behov. Leksehjelp er 1 time pr trinn pr uke.  

 

Sak 5. Eventuelt 

- Natteravner: hver fredag kveld oppfordres foresatte på ungdomstrinnet til å gå 

natteravn. Det er kun en fredagskveld høst og vår. Oppmøte ved de røde 

brakkene ved Majorstuen T-bane kl. 20.00. Ravningen avsluttes kl 24.00. 

FAU-representantene på ungdomstrinnet ansvarlig for å sette opp grupper med 

foreldre og minne på. Kontaktperson er Olav Storm som vil sende ut lister til 

FAU representantene via mail.  

- Radonmåling Blindernveien/Marienlyst: FAU leder sjekker status med 

skoleledelsen. 

 

 

 

 

Referent: Marit Aall Henriksen Hughes og Hege Brun-Hansen 

 

 

 

Neste FAU møte: Tirsdag 6. oktober 

 

 


