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Referat fra FAU-møte 25.10.2022 
29 FAU-representanter, to fra Elevrådet og rektor til stede. Møtet ble holdt i Formidlingsrommet (rom 
S231). Neste møte er tirsdag 29. november.  

 

1. Rektor Knut Erik Brændvang informerer 

 Elevene løp inn 195 000 til TV-aksjonen. 

 Det var en fin FN-samling i går i aulaen i regi av 5. trinn. 

 Nasjonale prøver er ferdige. Resultatene presenteres for FAU i neste FAU-møte. 

 Elevundersøkelsen gjennomføres i november.  

 Det går ut en undersøkelse til 7.-9. klasse angående gratis skolemat på ungdomstrinnet. Marienlyst 
skole har søkt om å få bli med på en utprøving.  

 Biblioteket har vært pusset opp og blitt enda mer populært enn tidligere. Utlånsstatistikken øker 
kraftig. 

 Marienlyst strukturerer samarbeidet med politi og bydel på en annen måte og forsøker å samkjøre det 
de gjør på skolen med fritidstilbudene i bydelen ellers.  

2. Informasjon fra elevrådet 

 Elevrådet har et styre som driver elevrådet. Det består av seks elever og den er delt opp i ulike 
komiteer.  

 Elevrådet for ungdomstrinnet har ansvaret for Operasjon dagsverk som er 3.11. Inntektene går til rådet 
for Psykisk helse i Uganda. Elevene som ønsker det skal ut og jobbe. Det er sendt ut infoskriv til 
foresatte om dette. Mange elever velger å jobbe hjemme hos foreldrene. På od.no kan man legge ut 
aktuelle jobber. Torsdag 27.10. fra klokken ni vil det bli servert ugandisk mat og gitt informasjon om 
hva Operasjon Dagsverk går til. Elever som velger å ikke delta på Operasjon Dagsverk får et alternativt 
opplegg på skolen.  

 Ellers går det bra med elevrådet. Det var et seminar i september der de ble skolert i hvordan et elevråd 
kan virke og med informasjon om Operasjon Dagsverk.  

 Elevrådet har blitt enig om at det mangler en del engasjement og at elevrådet må jobbe sammen med 
skolen og foreldrene med å vekke engasjementet. 

 Elevrådet ønsker også å sette fokus på om tilgjengeligheten til helsesykepleietjenesten er godt nok 
kjent på skolen. 

 Elevrådet søket EO-fondet om midler til to komiteer: frokostkomiteen og ballkomiteen og fikk tildelt 
henholdsvis 5 000 og 20 000 kroner.  

3. Trygg på nett 

 Reidun, foresatt fra femte trinn, informerte om opplegg rundt trygghet for barn på nett:  

 Mia Landsem har et foredrag om trygg på nett. Foredraget kan gjennomføres både fysisk og på nett.  

 Det koster 2500,- per foredrag, som har opplegg for både foresatte og barn.  

 Det er tilpasset 1.- 4. trinn, 5.-7.trinn og 8.-10.trinn 

 Kan også kombineres med digitale foreldremøter 

 Handler om mobbing på sosiale medier, nettovergrep og andre utfordringer barna møter på nettet.  

 Nettovergrep økser kraftig i omfang, og Landsem stipulerer at hvert foredrag redder ett til to barn fra 
slike overgrep. 
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 Foreldrene bør selv drive slike foreldremøter. Det kan gjøres veldig enkelt. Det eksisterer et ferdig 
opplegg som kan deles, og det kan lages spørsmål som foreldrene kan bruke i foreldremøtene. 

4. Valg av KFU-representant 

 Andrea, representant for 8E, ble valgt som ny representant i KFU.  

5. Arbeidsgrupper  

Skolemiljø 

 Har etablert kontakt med FAU-Fagerborg for å samarbeide om rus- og andre utfordringer i 
ungdomsmiljøene.  

 Siden sist er det jobbet med å følge opp bruken av tildelte midler og det er søkt nye midler hos Thon-
stiftelsen for å kunne sponse klasseturer i skog og mark m.m.  

 Det er ellers få signaler med tanke på hva de ulike klassene er opptatte av, og det er ønskelig at FAU-
representantene undersøker hva de ulike klassene er opptatte av.  

 Viktig å være oppmerksomme på at barn kan falle utenfor i forbindelse med Halloween, særlig på 
barnetrinnet.  

 Usikkerhet på om det er behov for foredraget «Trygg på nett» og at det bør undersøkes med klassene 
om dette er noe de ulike klassene ønsker.  

 Ballkomiteen. Startet i dag og hadde møtet med ballkomiteen fra elevrådet. Vi jobber etter 
«gratisprinsippet». Elevrådet oppfordres til å søke FAU om midler.  

Pedagogikk 

 Er positivet til «Trygg på nett», men er usikre på behovet sett opp imot nettvettsamlingene som har 
vært. Det må i så fall være en helhetlig koordinering. Det skal være et møte med rektor angående 
digitaliseringen av skolehverdagen og pedagogikk-gruppen tar opp «Trygg på nett»-opplegget i dette 
møtet.  

 Det har vært spilt inn om muligheten for å gjennomføre Trafikalt grunnkurs på skolen etter skoletid, og 
pedagogikk-gruppen stiller seg positive til dette. De henter inn tilbud fra omkringliggende kjøreskoler. 

MAKS 

 Stort sett fornøyd med MAKS, men det kan være utfordring om morgenen fordi da er barna ute, og det 
kan være vanskelig – særlig på torsdager – om barna blir levert åtte og ikke slipper inn før klokken halv 
ti. MAKS uttrykker at det er for uforutsigbart hvor mange barn som kommer. MAKS-gruppen skal drøfte 
dette på nytt med MAKS med tanke på at nå er det kaldere ute og mange barn vil trenge å komme inn 
for ikke å fryse.  

 Det har vært utfordringer knyttet til reise til og fra til skikurs på vinteren, og MAKS-gruppen tar opp 
organiseringen av dette med MAKS.  

Biblioteket 

 Biblioteksgruppa har sendt e-post til rektor og bibliotekar med tanke på hva FAU kan bidra med, 
eksempelvis planter og dekorasjon og foreldredrevet tid. De avventer innspill fra bibliotekar.  

Trafikk og bygg 

 Sykkelaksjon. Det var godt oppmøte ved sist aksjon. Når det gjelder Hjertesone-prosjektet har det ikke 
vært noen utvikling fra bydelen siden sist.  

 Bygg. Den midlertidige brannstasjonen er vedtatt videreført i fem år. Hovedbrannstasjonen er ikke 
bevilget penger til gjenoppbygging og da kommer alt opp hit. I forb. med byggingen av studentboliger 
var det lovet å opprettholde en etablert sti forbi bygget. Dette har så langt ikke skjedd, men nå er 
gjerdet åpnet fra skolens side og vi venter på at utbygger skal planere og gjøre ferdig stien.  
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Natteravn og Morgenfugl.  

 Lite nytt å melde. Tanken om Natteravn på andre dager enn fredager er skrinlagt.  

 Dersom lysregulering ikke virker, f.eks. i forbindelse med Morgenfugl, kan man ta kontakt med 
Bymiljøetaten via Bymelding https://bymelding.no/, evt. for raskere oppfølging ringe kundesenteret på 
telefon 23 48 20 30. Kommer man ikke gjennom der kan man prøve å ringe politiet på 02800 slik at 
foreldre slipper å regulere trafikken på egenhånd. 

 Oversikt over hvilke klasser som har ansvar når ligger på FAUs nettside (se under). 

6. Innkjøp av skolegensere 

 FAU vedtok å støtte innkjøp av skolegensere med kr 15 000.  

 

*** 

 

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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