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REFERAT TIL MØTE I DRIFTSSTYRET PÅ MARIENLYST SKOLE 

 

  

  Tid: Tirsdag 01.11.2022, kl. 16.00-17.30 

  Sted: Mezzaninen 

       

Tilstede: Fraværende 

Jorunn Flydal                         (medlem foresatte) Solveig Kjølsund                        (medlem bydel) 

Hege Wold                              (Vara 1 foresatte)  

Cristiano Aubert                    (medlem foresatte)  

Ida Weel Skram                         (medlem ansatt)   

Egil Dahl                                    (medlem ansatt)  

Magnus Buflod                           (medlem bydel)  

Knut Waage                               (medlem elever)                                                      

Ali Barre Abdi                           (medlem elever)  

Sekretariat:  

Knut Erik Brændvang                              (rektor)  

Christine Bredsdorff Hotvedt           (ass. rektor)                                  

 

Agenda: 

 

22/2022: Godkjenning innkalling og protokoll 

- Innkalling og protokoll godkjennes. 

23/2022: Nytt fra skolen 

- På skolen jobber vi i disse dager med analyse og gjennomgang av resultater på Nasjonale 

prøver og andre kartlegginger. 

- Skolen hadde tilsyn vedr. HMS-forskrift mandag 10.10.22: Tilsynet viste ingen avvik. 

- Det er nødvendig med kompetanseheving i personalet knyttet til enkeltelever med 

særskilte behov. 

- Det gjennomføres PLIVO-kurs for alle ansatte onsdag 02.11.22. 

 

24/2022: Status økonomi 

- Rektor gikk gjennom saksfremlegg til sak 24/2022, og regnskapsrapport fra skole og AKS 

frem til og med 31.10.22. 

- Det er etterslep på refusjoner fra NAV. 

- Ved en eventuell streik, så vil skolen kompenseres i tildelingen. 

- Skolen kompenseres for utlån/utleie. 

- Budsjett for skoleåret 2023 vil stå på agendaen i DS i desember. 

- Driftsstyret tar regnskapsrapportene til etterretning. 

 

25/2022: Nytt fra elevrådet 

- Komiteene fungerer fint.  

- Det er OD-dag denne uken. Det blir spennende. Komiteen har hjulpet de som ikke har fått 

seg jobb, men som ønsker jobb, med å få jobb. Det er opplegg på skolen for de elevene 

som ikke har fått seg jobb. 



- Det er spennende med MLY-talenter, og det er fint å samarbeide med elevrådet på 

barnetrinnet. 

- Elevrådet har hatt møte med helsesykepleier vedrørende ønske om mer tilstedeværelse.  

- Det er bra engasjement i elevrådet. 

 

26/2022: Nytt fra FAU 

- Elevrådsrepresentanter deltok i siste FAU. De informerte FAU om sine fokusområder. 

- FAU har drøftet muligheten for at alle trinn skal få foredraget "Trygg på nett". Det er 

viktig med foreldreinvolvering. Pedagogikkgruppen tar dette videre med rektor. 

- FAU har etablert samarbeid med FAU på Fagerborg rundt rus. 

- FAU gikk ut med en oppfordring til alle foresatte om å sikre at alle elever ble inkludert i et 

felles opplegg for alle elevene i klassen. Neste år vil vi sende ut meldingen noe før. 

- Det er et ønske fra FAU om at det tilbys trafikalt grunnkurs på MLY. Skolen er positiv til 

det.  

- AKS: Mange opplever at det er for lang tid ute for elevene på AKS før skolestart. Hege 

skal møte Nina 02.11.22. 

- Det har vært gjennomført sykkelaksjon. Det var godt oppmøte. 

- Den midlertidige brannstasjonen blir stående i 5 år til.  

- Det er ikke noe nytt vedrørende natteravn og morgenfugl. 

 

Eventuelt 

- Strategisk plan: Skolen har fått nye føringer for det strategiske arbeidet. Rektor vil 

involvere driftsstyret i neste DS-møte. 

 

 

 


