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PROTOKOLL FRA MØTE I DRIFTSSTYRET 
 

Tid: Tirsdag 26.10.21, kl. 16.00-17.30.  Sted: Marienlyst skole – Mezzaninen 

 

Tilstede:  

Solveig Kjølsund      

Hege Wold     

Jorunn Flydal  

Egil Dahl  

Linn Therese 

Hilde Vestrheim 

Julia Puntervold     

Linus Bekkelund                                                                                                                   

Medlem bydel  

Medlem foresatt - vara 

Medlem foresatt 

Medlem ansatt 

Medlem ansatt - vara 

Medlem bydel - vara 

Medlem elever 

Medlem elever 

Sekretariat:  

Knut Erik Brændvang                   Rektor 

Christine Bredsdorff Hotvedt Ass. rektor 

Forfall:  

Marianne Pheiff  

Arve Haugland  

Stig Olai Kapskarmo  

Ida Gulbrandsen  

Ragnhild Holm Løvgren  

Medlem foresatt 

Medlem ansatt 

Medlem bydel 

Medlem bydel 

Medlem bydel 

 
 

20/2021: Godkjenning av innkalling og protokoll  

- Innkalling og protokoll godkjennes. Nytt fra skolen legges til som sak 25/2021 på agendaen. 

21/2021: Status økonomi  

- Skolen har god økonomi.  

- Budsjett settes på agendaen i DS-møte 07.12. 

  

22/2021: Status strategisk plan 

- Ledelsen har gjennomført seminar der neste års strategiske plan var tema. I prosessen videre 

vil skolen involvere ansatte, elever og foresatte.  

- Skolen er i gang med å evaluere inneværende års strategiske plan. Evalueringen settes på 

agendaen i DS-møte 07.12. 

 

23/2021: Nytt fra elevrådet 

- Skolen har gjennomført markering av Verdensdagen for psykisk helse. Elevrådet var engasjert 

og delaktige i planlegging og gjennomføring. 

- Temaer som har vært drøftet i elevrådsmøter: kanonballturnering, skolevalg, ønske om å lage 

en skoleundersøkelse vedrørende psykisk helse og "Pridehistorieuke" på slutten av skoleåret. 

- Det er et ønske om å få nye stoler i nybygget. Stolene er ubehagelige å sitte på over tid. 

Punktet drøftes på nytt når budsjettet står på agendaen. 



- Elevrådet planlegger skoleball i samarbeid med FAU. 

 

24/2021: Nytt fra FAU 

- FAU har sendt ut tips til foresatte vedrørende Halloween. 

- Bibliotekgruppen i FAU ønsker å bidra i driften av biblioteket. 

- FAU forsøker å mobilisere til morgenfugl og natteravn. 

- Juleball og 17. mai står på agendaen. 

- FAU får ny leder fra nyttår. Ny leder går sammen med nåværende leder frem til sommerferien. 

- FAU ønsker å bidra med skoleovertagelse slik at de ansatte får gjennomført seminar. 

 

25/2021: Nytt fra skolen 

- Skolen fikk inn ca. kr. 224 000 i forbindelse med skoleløpet som ble arrangert til inntekt for 

TV-aksjonen.  

- Vi har gjennomført to samlinger i aulaen. Det er hyggelig å kunne være sammen igjen. 

- Elevundersøkelsen gjennomføres i disse dager. Det er ønskelig med en referansegruppe blant 

elevene. Elevundersøkelsen er tema i DS-møte 07.12. 

- Resultatene på Nasjonale prøver analyseres i disse dager. Nasjonale prøver settes på agendaen 

i DS-møte 07.12. 

- Rektor presenterte funnene fra rapporten "En skole for vår tid". Rapporten er tema i fellestid. 

Marienlyst skole skårer høyt på skolebidragsindikatorer for grunnskolen.  

 

Eventuelt 

- Det er et ønske at DS-møtene er lærende møter. Det foreslås derfor at det gjennomføres 

arbeidsmøter mellom DS-møtene. Det vil sikre at alle møter med en forståelse til DS-møtene. 

Forslag til første arbeidsmøte er 23.11.21, kl. 10. Agenda i møtet er strategisk plan. Deltagere 

er Hege Wold, Jorunn Flydal, rektor og assisterende rektor.  

- PCer til småskoletrinnet: Dekning på 1:2. Noen maskiner har forsvunnet. Vi er usikre på hvor 

mange er somlet bort, og om noen er stjålet. Småskoletrinnet ønsker flere maskiner. 

 


