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Referat fra FAU-møte 20.09.2022 
30 FAU-representanter og rektor til stede. Møtet ble holdt i Formidlingsrommet (rom S231). 

 

1. Rektor Knut Erik Brændvang informerer 
 Oppstart – Helhetsinntrykket fra skolens oppstart er veldig godt. Både for foresatte, elever og lærere. 

Det har vært gjennomgående god stemning og lavt fravær. 

 Streik – Oslo er eget tariffområde, så det er ikke fare for streik i byen vår.  

 Nasjonale prøver – avvikles i disse dager. Som vanlig er det noe utfordrerne for enkelte å sitte stille i 90 
minutter, men dette er noe elevene øver på. 

 Samlende aktiviteter 
o Marienlyst talenter gjennomføres i november i regi av elevrådet og lærere/ansatte ved skolen. 

Audition starter i disse dager. 
o Høstsamling i aulaen på fredag 23.09 for alle ved skolen.  
o Årets høytidelige døballturnering ble gjennomført torsdag 22.09. 

 TV aksjonen 2022 – i år går støttet til Leger uten grenser. Det blir det tradisjonsrike skoleløpet rundt 
skolebygget. Alle elever får utdelt en skolegenser etter løpet. Mer informasjon kommer i skolemelding 
når det nærmer seg.  

 Skoleplikt – rektor orienterte om reglene rundt skoleplikt i henhold til opplæringsloven. Barn som har 
ugyldig fravær i mer enn 10 dager mister plassen sin og må søke om denne på nytt.  

 Spisetid – femte trinn opplever kortere spisetid enn før. Rektor sjekker dette med trinnet. 

 Ungdomsmiljø – rektor orienterte om at det har vært noen enkelthendelser i f.t. ubehagelige 
opplevelser hvor ungdom fra både i og utenfor bydelen har opptrådt truende overfor mindre barn. 
Forebyggende team ved Majorstua politikammer samt alle skolene i område tar dette svært alvorlig og 
følger godt med på hva som skjer rundt de ulike fritidstilbuende (f.eks. huset på haugen og fellesverket 
Majorstuen). Rektor oppfordrer alle foresatte til å følge ekstra godt med, og understreker samtidig at 
dette gjelder kun et lite mindretall.  

 Rus – ruskonsulent har besøkt hele 10. trinn 

 Foreldreovertagelse – det er stort ønske om å igjen gjennomføre en foreldreovertagelse dag, hvor 
foreldre og foresatte overtar drift og undervisning av skolen i en dag mens lærere og stab er på kurs. 
Mål om å få til etter jul.  

 

2. Presentasjon av FAU og 
arbeidsgruppene 

FAU-leder presenterte organiseringen av FAU, 
og leder av hver arbeidsgruppe/kontaktperson 
fortalte kort om deres arbeid og fokusområder.   
 

 

3. Arbeidsgruppene presenterer 
Arbeidsgruppene fikk 30 min til arbeidsmøte for å planlegge hva de ønsker å fokusere på dette skoleåret. 
Nye FAUere fordelte seg i de ulike gruppene og gruppeledere ble valgt. 

Natteravn – kontaktperson Lars (8A) 

Litt treg start – Marienlyst har ikke klart å stille natteravner alle fredager etter sommerferien. På grunn av 
utviklingen i ungdomsmiljøet diskuteres det om det skal gås natteravn enda en dag utover fredager. 

Morgenfugl – kontaktperson Eva (5C) 

Litt utfordringer i oppstarten grunnet skifte av FAU representanter i noen av klassene. Dette ser nå ut til å 
ha løst seg fint.  
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Trafikk og byggesaker – leder Lars (8a) 

 Hjertesone – hjertesone handler om trygge trafikale forhold rundt skolen for elevene. Dette er et 
samarbeid mellom gruppen og trafikketaten. Kirkeveien er en utfordring da det er en fylkesvei og vi har 
av den grunn liten påvirkningsgrad rundt fartsgrenser, skilter m.m. 

 Midlertidig brannstasjon – brannstasjonen ved kunstgressbanen vil grunnet forsinkelser rundt 
bygging/flytting av Oslos hoved brannstasjon vil den midlertidige brannstasjonen ved kunstgressbanen 
bli værende i ytterligere 5 år.  

 Utestrøm – i forbindelse med loppemarked og 17. mai arrangementet er det et sterkt ønske om egne 
og flere strømkurser ute med god kapasitet.  

 Samarbeid – for å få til synergi effekter og enda tettere samarbeid med Marienlyst og Fagerborg vel, 
har leder-Lars meldt seg inn i nevnte vel. 

 Sykkelaksjon - Ny sykkelaksjon gjennomføres 18. oktober. 

Bibliotek – leder Kaja (1B) 

 Planer – gruppa ønsker å avtale møte med bibliotekar Ragnhild og rektor for sammen å legge planer for 
skoleåret. 

 Møbler – flere av møblene trenger å trekkes om. Hvis det er penger igjen på oppussingsprosjektet vil 
dette antagelig bli prioritert. 

 Meråpent – gruppa ønsker å se på muligheten for å ha et meråpent skole bibliotek (holde åpent utover 
vanlig tid), og fylle det med andre aktiviteter for elevene.  

Pedagogikk – leder Elisabeth (9C) 

 Digitale læringsmiddel – gruppa ønsker å gå gjennom skolen strategi for digitale læringsmidler vs. 
bøker med rektor 

 Lekseplan og læringsmidler – se på koblingen (evt. manglende sådan) mellom lekseplan og faktiske 
læringsmidler.  

 Nasjonale prøver – gå gjennom resultatene fra de nasjonale prøvene med rektor og hvordan disse kan 
brukes for å styrke undervisningen.  

 Skoleovertagelse – gruppa ønsker å engasjere seg i dette. 

Skolemiljø – leder Janicke (4A) 

 Søkemidler – gruppa vil søke midler for å støtte opp om sosiale tiltak/resosialisering, muligens med 
ekstra fokus på ungdomsskolen.  

 Aktivitetsliste – jobbe videre med forslag til aktivitetsliste som kan distribueres til sosialkontaktene. 

 Fellesarrangement rus – vurdere fellesarrangement relatert til rusproblematikk (for barn og/eller 
voksne).  

 Skoleball – gruppa oppretter kontakt med leder for skoleballkomiteen på 10. trinn, samt Annichen 
(Sosialpedagogisk rådgiver), med mål om at 10. trinnsforeldre skal bidra med planlegging av 
arrangementet. 

MAKS – leder Hege (5A) 

 Overordnet – gruppa er meget godt fornøyd med samarbeid maks-skole-foresatte. Det holdes gode 
kurs av gode kursledere og oppstarten for 1. trinn har godt veldig bra. 

 Møte – Gruppa ønsker å avtale møte med MAKS leder Nina for bl.a. ta opp tidspunkter for 
arrangementer hvor foreldre er invitert, da disse iblant er noe tidlig på ettermiddagen.  

KFU (Oslo Kommunale Foreldreutvalg) 

KFU-kontakt var ikke tilstede. 
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Møteoversikt høstsemesteret 2022 

Det gjennomføres tre FAU-møter i høstsemesteret og fire på vårsemesteret. Komiteer som trenger å møtes 
oftere kan gjøre det. Møtedatoer for høsten er: 
 

 Tirsdag 20. september kl. 18-20 

 Tirsdag 25. oktober kl. 18-20 

 Tirsdag 29. november kl. 18-20 
 

Kontaktinfo FAU 

 E-post: marienlystskole.fau@gmail.com  

 Telefon: 93 40 13 04 

 Nettside: https://marienlyst.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/fau/ 

 Leder: Cristiano Aubert (9E) 

 Nestleder: Hege Wold (5A) 
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