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REFERAT FRA MØTE I DRIFTSSTYRET PÅ MARIENLYST SKOLE 

 

  

  Tid: Tirsdag 27.09.2022, kl. 16.00-17.30 

  Sted: Mezzaninen 

       

Tilstede: Fraværende 

Jorunn Flydal                         (medlem foresatte)  

Hege Wold                               (vara 1 foresatte)  

Cristiano Aubert                    (medlem foresatte)  

Arve Haugland                           (medlem ansatt)  Ida Weel Skram                          (medlem ansatt) 

Egil Dahl                                    (medlem ansatt)  

 Solveig Kjølsund                        (medlem bydel) 

Magnus Buflod                           (medlem bydel)  

  

Ali Barre Abdi                           (medlem elever)  

Knut Waage                               (medlem elever)                                                      

Sekretariat:  

Knut Erik Brændvang                              (rektor)  

Christine Bredsdorff Hotvedt           (ass. rektor)                                  

 

Agenda: 

 

15/2022: Godkjenning innkalling og protokoll 

- Innkalling og protokoll godkjennes. 

16/2022: Oppstart av skoleåret og nytt for skoleåret  

- Rektor orienterte kort om driftsstyrets sammensetning, rolle og mandat. 

- Rektor orienterte kort om oppstart av skoleåret og gjennomføring av Nasjonale prøver. 

- Det har vært elever/uvedkommende i og rundt skolen på ettermiddag/kveldstid. Vi må derfor 

være ekstra obs, og ber alle i nærmiljøet om å også si i fra dersom man ser noe som man 

reagerer på.  

 

17/2022: Status økonomi 

- Aktivitetsskolen: Aktivitetsskolen har god økonomi. Vi styrer mot et mindreforbruk. 

- Skolen: Det er strammere økonomi på skolen enn på AKS. Lærenormen regulerer hvor mange 

lærere vi skal ansette per elev. Antatt ved årsslutt er pluss/minus 1 prosent.  

 

18/2022: Status strategisk plan: 

- Noen tiltak er i prosess, og vil videreføres i strategisk plan for 2023. Noen tiltak kan kvitteres 

ut.  

- Resosialisering: Gamingkveld på ungdomsskolen videreføres. Det er økt sosial aktivitet i og 

rundt skolebygget i skoletid og etter skoletid. 

- Elevkonferansen: Vi ønsker å øke til to elevkonferanser i året. En på høsten og en på våren.  

- Bibliotek: Det har skjedd mye på biblioteket. Biblioteket er mer besøkt, og utlånet har økt. 

 



19/2022: Møteplan høst 2022: 01.11.22, kl. 16.00-17.30 og 17.01.23, kl. 16.00-17.30. 

20/2022: Nytt fra elevrådet 

- Elevrådslederne orienterte om status på elevrådsarbeidet. Elevrådet har nedsatt ulike komiteer 

som har ansvar for gitte områder. 

- Elevrådslederne ønsker økonomiske midler til bruk i elevrådsarbeid. Rektor orienterte om at 

det er midler som er satt av til elevrådsarbeid. 

- Elevrådslederne ønsker nøkkelkort for å få tilgjengelighet til nybygget. Rektor vil se på en 

løsning ifht dette. 

- Elevrådslederne etterspør klassens time, og mer hjelp fra lærerne ifm gjennomføringen. 

- Elevrådslederne ønsker seg en postkasse der elevene kan legge saker de ønsker at skal drøftes 

på elevrådsmøtene. 

- På elevrådsmøtet ble det stilt spørsmål vedrørende skolegensere og skolekatalog. Disse 

spørsmålene ble svart ut i møtet. Elevrådet ytret også ønske om å ha "MLY-merch" som 

elevene kunne kjøpe.  

 

21/2022: Nytt fra FAU 

- Det er nedsatt ulike komiteer i FAU (bibliotek, trafikk/bygg, MAKS, pedagogikk, 

natteravn/morgenfugl og skolemiljø/sosialt). 

- Det vurderes om det skal være Natteravn hyppigere enn kun fredager. 

- Morgenfugl er i gang. 

- Bibliotek: Det er ønskelig med utvidede åpningstider på biblioteket. 

- Den midlertidige brannstasjonen skal stå i 5 år til. 

- Det er planlagt ny sykkelaksjon. 

- Sosialkomiteen vil søke om mer midler til resosialiseringstiltak.  

 

Eventuelt 

- Elevrådslederne stiller spørsmål ved helsesykepleierenes tilgjengelighet, og ønsker at de er 

mer synlige. Dette tas videre i møte med helsesykepleierne/bydelen. Helsesykepleierne vil 

være mer synlige i friminuttene fremover.  

- Rektor ber om driftsstyrets samtykke til personalseminar for AKS-ansatte. Driftsstyre 

samtykker til seminar for AKS-ansatte. 

- Rektor orienterte om planlagt innkjøp av skolegensere etter suksess med dette i fjor. 

Representant fra bydelen stiller spørsmål ved om det er rom for det i økonomien ref pkt 

17/2022. Driftsstyret samtykker til innkjøp av skolegensere. Driftsstyreleder uttrykte at det 

ikke er driftsstyret sin oppgave å vedta slike enkeltbeløp, men å vedta de store linjene. 

 

 

Minner om at alle møter presis og melder fra i god tid ved frafall. Det er også viktig at alle 

styremedlemmene holder seg til agendaen. Dersom det er behov for å ta opp andre ting utover det 

planlagte, meldes dette inn under eventuelt. 

 

 

 

 


