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PROTOKOLL FRA MØTE I DRIFTSSTYRET 
 

Tid: Tirsdag 28.09.2021, kl. 16.00-17.00.  Sted: Marienlyst skole – Mezzaninen 

 

Tilstede:  

Solveig Kjølsund      

Hege Wold      

Egil Dahl  

Julia Puntervold                                                                                                                          

Medlem bydel  

1. vara foresatte 

Medlem ansatt 

Medlem elever 

Sekretariat:  

Knut Erik Brændvang                   Rektor 

Christine Bredsdorff Hotvedt Ass. rektor 

Forfall:  

Marianne Pheiff  

Ida Weel Skram  

Arve Haugland  

Jorunn Flydal   

Stig Olai Kapskarmo  

Mats Tony Birkelund                                                                                 

Medlem foresatte 

Medlem ansatt 

Vara ansatt 

Medlem foresatte 

Medlem bydel 

Medlem bydel 
 

 

  

 

Presentasjonsrunde og velkommen til nye medlemmer i driftsstyret. Rektor gikk kort gjennom 

driftsstyrets oppdrag og oppfordret medlemmene til å være aktive og melde inn saker de ønsker skal 

settes på agendaen.  

 

Saker: 
 

14/2021: Godkjenning av innkalling: Innkalling godkjennes. 

 

15/2021: Oppstart av skoleåret og nytt for skoleåret: Utsettes til neste møte. 

 

16/2021: Status økonomi: Skolen har god økonomi, og god kontroll på økonomien. Det ligger midler 

til et personalseminar og til opprustning av biblioteket/læringssenteret.  

 

17/2021: Status strategisk plan: Utsettes til neste møte. 

 

18/2021: Nytt fra elevrådet: Elevrådet har valgt elevrådsstyre og planlegger oppstart av 

verdensdagen for psykisk helse.  

 

19/2021: Nytt fra FAU: FAU gjennomfører nå fysiske møter. FAU er delt inn i grupper, og hver 

gruppe har ulikt ansvar. Det er mye rundt Natteravn og Morgenfugl. Ny leder for FAU (etter jul) er 

Christiano Aubert. Marianne kommer til å gå dobbelt med han frem til sommeren. 

 

Eventuelt 



- Driftsstyremedlemmene mottar møtegodtgjørelse. Møtegodtgjørelse for elevene går til 

elevrådet og elevrådsarbeid. Godtgjørelse utbetales to ganger i året (til jul og til sommer).  

- Rektor redegjorde om høring til ny opplæringslov, og viste til eksempler på endringer. Det er 

ønskelig at Driftsstyret mener noe om forslag til ny opplæringslov og sender inn en 

høringsuttalelse før fristen utløper. Det er også ønskelig å koble på elevrådene. Skolen lager et 

forslag til høringsuttalelse som gjennomgås i Driftsstyret. 

- Kort informasjon fra rektor: Sykefraværet er stabilt ganske lavt. Elevene har fått med tester 

frem til høstferien. På ungdomstrinnet er mange elever vaksinert. 

- Møteplan: tirsdag 26.10, kl. 16-18. og 07.12, kl. 16-18 og 11.01.22, kl. 16-18. 

 


