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PROTOKOLL FRA MØTE I DRIFTSSTYRET 
 

Tid: Tirsdag 07.12.21, kl. 16.00-17.30.  Sted: Marienlyst skole – Mezzaninen 

 

Tilstede:  

Jorunn Flydal  

Hege Wold     

Marianne Pheiff  

Egil Dahl  

Arve Haugland  

Julia Puntervold     

Linus Bekkelund                                                                                                                   

Medlem foresatt 

Medlem foresatt – vara 

Medlem foresatt 

Medlem ansatt 

Medlem ansatt 

Medlem elever 

Medlem elever 

Sekretariat:  

Knut Erik Brændvang                   Rektor 

Christine Bredsdorff Hotvedt Ass. rektor 

Forfall:  

Solveig Kjølsund      

Stig Olai Kapskarmo  

Ragnhild Holm Løvgren  

Medlem bydel 

Medlem bydel 

Medlem bydel 

 

26/2021: Godkjenning av innkalling og protokoll  

- Innkalling og protokoll godkjennes.  

27/2021: Status økonomi  

- Skolen/AKS har et mindreforbruk på ca. kr. 4.000 000. Det er satt av midler i budsjettet til 

bibliotek og seminar for ansatte. Videre vil midler brukes til leker, mat og annet materiell på 

AKS. Skolen er godt fornøyd med de økonomiske forholdene. 

- Skolen har et samlet sykefravær på november og desember på 5,4%. Det er lavt.  

28/2021: Status strategisk plan 

- Strategisk plan sier noe om hvilke hovedsatsingsområder skolen skal ha. Planen følger 

kalenderåret. 

- I forkant av dagens DS har det vært gjennomført et arbeidsmøte. Resultater fra 

elevundersøkelsen og nasjonale prøver hensyntas/legger føringer for ny strategisk plan.  

- Rektor gikk gjennom status for inneværende skoleårs plan, og sa noe om hvilke områder vi 

skal prioritere for skoleåret 2021-2022. Utvikling av biblioteket og elevmedvirkning er 

hovedområder som vil prioriteres i ny strategisk plan. 

29/2021: Nasjonale prøver – resultater og analyse 

- Rektor presenterte resultantene for 5., 8. og 9. trinn, og redegjorde for skolens analysearbeid. 

Det er generelt gode resultater på alle trinn. Det er likevel alltid forbedringspotensialet. 



 

30/2021: Elevundersøkelsen/Trivselsundersøkelsen – resultater og analyse 

- Rektor presenterte resultatene og redegjorde for skolens analysearbeid. Det har stort sett vært 

stabile resultater over flere år, men det er variasjoner mellom klasser og trinn. Skolen vil hente 

inn mer informasjon fra elevene. Elevkonferansen er et ledd i dette arbeidet. 94% av elevene 

på 5.-10. trinn har svart på undersøkelsen. 

 

31/2021: Nytt fra elevrådet 

- Julia og Linus informerte om Elevkonferansen. Den skal evalueres i elevrådet. Etter jul skal 

Marienlyst talenter arrangeres, og elevrådet vil invitere til trinnfrokoster. Det blir gjennomført 

kanonballturnering i mars/april. Elevrådet samarbeider med FAU vedrørende skoleball. 

 

32/2021: Nytt fra FAU 

- FAU bistår elevrådet med å gjennomføre skoleball.  

- Det er mye engasjement i de ulike arbeidsgruppene i FAU. Det har imidlertid vært noen 

utfordringer knyttet til struktur på FAU sine prosjekter grunnet pandemien det siste året.  

- FAU har fått innvilget kr. 75.000 fra Bydelen. Midlene er øremerket sosiale tiltak til elevene.  

 

Eventuelt 

- Det avtales arbeidsmøte vedrørende strategisk plan 05.01.22, kl. 16.00-17.00. 

- Neste DS-møte er 11.01.22, kl. 16.00-17.30. 


