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REFERAT FRA MØTE I DRIFTSSTYRET PÅ MARIENLYST SKOLE 

 

  

  Tid: Tirsdag 17.01.2023, kl. 16.00-17.30 

  Sted: Mezzaninen 

       

Tilstede: Fraværende 

Jorunn Flydal                         (medlem foresatte) Ali Barre Abdi                           (medlem elever) 

Hege Wold                              (vara 1 foresatte) Solveig Kjølsund                        (medlem bydel) 

Cristiano Aubert                    (medlem foresatte)  

Ida Weel Skram                         (medlem ansatt)   

Egil Dahl                                    (medlem ansatt)  

Magnus Buflod                           (medlem bydel)  

Knut Waage                               (medlem elever)  

  

Sekretariat:  

Knut Erik Brændvang                              (rektor)  

 Christine Bredsdorff Hotvedt           (ass. rektor)                                 

Karine Kjekshus Alstad       (avd.leder, referent)  

  

 

 

Agenda: 

 

01/2023: Godkjenning innkalling og protokoll 

- Innkalling og protokoll godkjennes. 

02/2023: Informasjon fra skolen v/rektor: 

- Innstilling DS-medlemmer.  

• Punkt ikke behandlet 

- Møteplan vår 2023: Forslag: 14.02., 21.03., 09.05., 13.06. 

• På grunn av ferdigstilling av årsregnskapet ønsker rektor følgende møteplan: 7.3, 

9.5 og 13.6., kl. 16.00-17.30. Møteplan vedtas. 

• Sak til agenda 7.3: Gjennomgang av elevundersøkelsen 

 

03/2023: Strategisk plan 

- Rektor orienterer 

• Noen målformuleringer i strategisk plan fra 2022 er justert (sentralt). Vi er fortsatt 

i prosess på flere av målformuleringer og viderefører dette arbeidet i 2023. I 

hovedtrekk gjelder dette reetableringen av profesjonsfellesskapet 

(kollegaveiledning), kontinuerlig utvikling av grunnleggende ferdigheter (halv/hel 

dag i hver uke dedikert flerfaglig arbeid), kontinuerlig bruk og utvikling av 

analysearbeid 

• Driftsstyret har ingen innsigelser til strategisk plan. Strategisk plan for 2023 

vedtas. 

 

04/2023: Status økonomi – regnskap 2022 og budsjett for 2023 



- Gjennomgang av budsjett 2023 for funksjon 222 (bygg), funksjon 202 (skole) og AKS ved 

rektor.  

• Vedtar to budsjetter: 222 og 202 + AKS. Budsjettene er foreløpige og små 

justering vil forekomme.  

• Budsjett for funksjon 222 (bygg) tar utgangspunkt i dagens drift. Budsjettet er 

nøkternt, men realistisk. Det er satt av midler til eventuelt uforutsett vedlikehold 

(alarmsystemer, elektriske systemer osv.)  

• Budsjett for 202 (skole) er skolens hovedbudsjett. Her budsjetteres blant annet det 

pedagogiske arbeidet. Årets nettoramme er sterkt redusert og foreløpige budsjett 

oppleves som svært stramt. Det er allerede kuttet 3 stillinger i budsjettet, og fra 

høsten ytterligere 8 stillinger (i hovedsak på ungdomstrinn og S-klasser). På 

spørsmålet om kutt i stillinger vil redusere skolens gode pedagogiske tilbud, er 

svaret nei. Budsjettet dekker utgifter knyttet til videreføring av skolens satsninger, 

og har som mål å opprettholde høy standard på undervisning og 

undervisningsmateriell.  

• Budsjettet til AKS gir et visst spillerom ift. aktiviteter og servering av mat. Skolen 

vil etterstrebe å styre mot et nullavvik ved budsjettårets slutt. 

• Driftsstyret godkjenner forslag til foreløpig budsjetter 2023 for funksjonene 202 

og 222, samt AKS. Skolens rektor gir myndighet til å disponer eventuelle 

budsjettjusteringer i løpet av året, og holder driftsstyret jevnlig orienter om dette. 

Det skal etterstrebes at skolen holder seg innenfor vedtatt statlig lærernorm.  

 

 

05/2023: Nytt fra elevrådet 

- Ønsker å være med på å arrangere elevkonferansen. Skal vi nå ut til elevene må vi få gjøre 

det må vår måte. 

- Fått eget budsjett. Elevrådsstyret og -rådet har nå anledning til å på arrangementer, f.eks. 

elevtinget 

- De støyreduserende veggene i gymsalen gir mange migrene. Noe som kan gjøres med 

dette? 

- Bygget har generelt dårlig ventilasjon. Noe som gjøres med dette? 

- M&D-maskinene: Tine som leverandør fungerer ikke. Bør bytte leverandør. Tar opp dette 

med FAU. 

- Bra med pilotering av skolemat i fire uker. 

- Årsmøte med nytt styre i slutten av mars/april En eller to nye representanter vil bli valgt 

inn. 

 

06/2023: Nytt fra FAU 

- Lys i skolegården er nå på 

- Juleballskomiteen er i gang. 200,- i egenandel.  

- 17. mai komiteen er på plass.  

- Trafikklysregulering i Suhmsgate må bli bedre. FAU er dialog med byetaten.   

- Radomåling – Lars følger opp. 

- Biblioteksgruppa tester ut åpent bibliotek en gang i måneden.  

- Trafikalt grunnkurs for 10 trinn. Arrangeres på skolen med et rabattert tilbud. 

- Bekymring knyttet til ungdomsgjenger og rus. Informer mer på FAU-møtet i dag. 

- MAKS – foresatte ønsker at skolen bør åpnes på morgenen. Grep rundt dette er allerede 

tatt.  

 

 

Eventuelt 

 

 

 


