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Referat fra FAU-møte 29.11.2022 
29 FAU-representanter og rektor til stede. Møtet ble holdt i Formidlingsrommet (rom S231). 

Neste møte er tirsdag 17.01.2023 kl. 18-20 

 

1. Rektor Knut Erik Brændvang informerer 

Nasjonale prøver 

Se vedlagte presentasjon for oppsummering. 

Elevundersøkelsen 

Stabil fra år til år. Uklart hvor godt elevene forstår alle begreper, så de har hatt en konferanse med 
elevrådet angående uklare begrep og informert elevene i etterkant av dette. 

Marienlyst talenter 

Elever fra 4.-10. klasse deltok i finalen.  

Utviklingssamtaler 

Foregår i disse dager. Foresatte som ikke har hatt dette, evt. ikke fått innkalling, bes ta kontakt med 
kontaktlærer. 

Avslutning 

Det skal være et arrangement for hver av klassene i forbindelse med jul. Det er sosial julekalender i alle 
klasser. Elevene må aktiv meldes på om de skal være med i kriken.  

Spørsmål fra FAU:  

Ser skolen noen forskjell på hvordan elevene forholder seg til hverandre før og etter korona? 
De ser at de yngste elevene, som startet skolen under korona, strever noe med «skolske» ferdigheter, og at 
det er noen som trenger ekstra oppfølging på niende trinn. 
 
Ser skolen noe til danning av russebussgrupper allerede på ungdomsskolen?  
Nei. 
 
Hva gjør skolen med de elevene der foreldrene ikke har samtykket til utdeling av jod-tabletter? 
Skolen forsøkte i fjor med Questback, og det var enklere å håndtere, men ikke lov i h.h.t. GDPR. Systemet 
som nå brukes er mer tungvint. I følge et medlem i FAU kan regelverket antakelig tolkes dithen at skolen 
kan gi jodtabletter uavhengig av samtykke.  
 
Det veldig mørkt i skolegården på morgenen, samt om ettermiddagen. Kan skolen få montert mer utelys?  
Rektor lovte å sjekke opp dette. Oppdatering: Rektor og Mette (MAKS) kan fortelle at det kommer 
elektrikere torsdag 1/12 som vil montere et godt og permanent lys på veggen til svømmehallen, som vil 
lyse opp skolegården nå i mørketiden. Hvis det ikke blir godt nok vil de legge til midlertidige lyspunkter 
inntil lysmasten ved porten blir fikset. Lysmasten er ute av drift grunnet et kabelbrudd under asfalten og 
det tar lengre tid å fikse strømtilførsel til den. 
 
Noen opplever at dialogen med MAKS kan være vanskelig i f.t. om barna kan være inne når man leverer de 
på morgenen.  
Rektor lovete å sjekke saken, samt at MAKS-gruppa i FAU vil følge opp dette.  
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2. Informasjon fra elevrådet v/Ragnhild 
 Det var elevkonferanse mandag 28.11. Den var en stor suksess, særlig knyttet til informasjon om 

elevundersøkelsen. Et ord som «mobbing» trengte konkretisering. Elevene tolket i utgangspunktet 
begrepet med et større fysisk innhold enn den offisielle definisjonen. Elevundersøkelsen gjennomføres 
denne uken.  

 Elevrådet var med på planlegging av Marienlyst talenter.  

 For tiden er det ellers en hektisk måned med mange prøver og det er vanskelig å få arrangert felles 
møter.  

 Ballkomiteen skal på befaring til to lokaler i løpet av uken. Tema blir vinterball. Dato kommer i løpet av 
et par uker.  

 Elevene på Marienlyst samlet inn over 100 000 kr i forbindelse med Operasjon Dagsverk. 

 Medlemmer i Elevrådet var til stede på ungdommens bystyremøte. Elevrådet fremmet sak om at 
skolehelsetjenesten trengs å styrkes og dette ble vedtatt.  

 Det er høy aktivitet i Elevrådet og mange er engasjerte. Det er lavere engasjement blant elever som 
ikke deltar i Elevrådet eller de ulike komiteene.  

 Det jobbes aktivt for tettere kontakt mellom FAU og elevrådet.  
 

3. Møteplan våren 2023 
 17. januar 

 7. mars 

 25. april 

 6. juni 
 

4. Skolemiljø – 17. mai 
Det er foresatte på 2. og 3. trinn som har ansvar for gjennomføring, koordineres av FAU-representantene 
fra disse trinnene. 
 

5. Arbeidsgrupper 

Trafikk og byggesaker 

 Natteravn fungerer bra. 

 NRK-tomten. Det ryktes om et møte i begynnelsen av desember arrangert av Ferd, som både FAU og 
flere vel-representanter blir med på.  

 Morgenfugl. Det er utfordringer med noe lysregulering. Har kontakt med bymiljøetaten som er på 
saken.  

 Hjertesone. Er på stedet vil 

 Stien mellom skolegården på baksiden av nybygget på høyre side av studentbygget er nå bygget. Det er 
åpnet i gjerdet mellom skolen og studentbygget, så nå skal det være fritt frem for fin ferdsel.  

 Radonmåling. Følges opp.  

Bibliotek 

 Målet er å få testet ut meråpent bibliotek ved å utvide åpningstiden en kveld i måneden for å skape en 
sosial møteplass.  

 Om det er barne- eller ungdomsbokforfattere på skolen, eller noen kjenner som kan bidra med en 
høytlesning eller liknende på biblioteket, ønsker biblioteksgruppa å legge til rette for det.  
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Pedagogikk 

Det forslag om å tilrettelegge for at tiendeklassinger kan ta trafikalt grunnkurs på skolen. Komiteen tar 
kontakt med noen kjøreskoler for å få et tilbud.  
Det skal hyres inn noen for å holde et nettvettkurs. Komiteen ønsker at dette skal rettes mot barna og 
deres opplevelse av å være på nett og hvordan de kan beskytte seg mot svindel på nett. En idé er å knytte 
dette til dagen for psykisk helse på skolen.  

Skolemiljø 

Det har vært bekymring knyttet til ungdomsgjenger og noe rusproblematikk. Fagerborg FAU har ønsket et 
samarbeid rundt dette, og en representant herfra har vært i møte med dem. Det er ønskelig å legge til rette 
for foredrag som kan forberede foreldre og barn på problematikken. Komiteen tar også kontakt med 
Elevrådet for å høre hva som kan treffe på en best mulig måte.  

17.maikomiteen.  

Har mye erfaringsmateriale. De som kan bidra med premier og så videre kan begynne å tenke på det.  

MAKS 

Siden sist FAU-møte har det vært gjennomført møte med MAKS-ledelsen med tanke på åpningstider. MAKS 
forsøker å åpne noe mer inne om morgenen. I desember vil de ha åpent hver dag for å ha en 
adventshyggestund. Generelt opplever MAKS det som utfordrende å ha åpent inne på morgenen.  

KFU (Oslo Kommunale Foreldreutvalg) 

Ingen oppdatering herfra. 

  

 

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) 
 

Møteplan 1. halvår 2023 
 

 Tirsdag 17. januar kl. 18-20 

 Tirsdag 7. mars kl. 18-20 

 Tirsdag 25. april kl. 18-20 

 Tirsdag 6. juni kl. 18-20 

mailto:marienlystskole.fau@gmail.com


En kortversjon

Nasjonale prøver 2022



Hva er nasjonale prøver på 5.,8. og 9.trinn?

• Regning: Prøven i regning viser om elevene har den grunnleggende ferdigheten i regning som er 
nødvendig for å nå kompetansemålene i fagene. Prøven er ikke en prøve i matematikkfaget. 

• Tall, statistikk, måling og geometri

• Lesing: Prøven i lesing måler i hvilken grad elevene sin ferdigheter er i samsvar med kompetansemål i 
læreplanen, der hvor  leseferdigheter er integrerte. Dette innebærer at prøven er en prøve i lesing som 
grunnleggende ferdighet i alle fag.

• Finne, reflektere, tolke og sammenholde informasjon

• Engelsk: Prøven i engelsk måler kompetansemål i læreplanen som handler om generell leseforståelse, 
vokabular og grammatikk. Kompetansemåla for opplæringa er utviklet med tanke på 
områdene Språklæring, Munnleg kommunikasjon, Skriftleg kommunikasjon og Kultur, samfunn og 
litteratur.

• Sortering / scoring:. Alle oppgaver har ulik vanskegrad / kompleksitet. Elevene scores automatisk i antall 
rette svar, skalapoeng og mestringsnivåer med mestringsbeskrivelser



Hvorfor anser vi dem som viktige?

• Utviklet av fagmiljøer over tid. Prøvene er egnet til å måle det de skal 
måle.

• Gir gode målinger ved naturlige stoppunkter / overganger.

• Gir objektiv informasjon om elevenes grunnleggende ferdigheter på 
et fast tidspunkt.

• Godt grunnlag for refleksjon over egen praksis på et skolenivå.

• Gir gode beskrivelser og veiledere for ulike elevgrupper, noe som øker 
mulighetene for god tilpasning. 



5.trinn



5. trinn



8. trinn



8. trinn



9. trinn



9. trinn



Oppsummert

Elevene på 
Marienlyst er i all 
hovedsak der de 

skal være.

Relativt liten 
variasjon mellom 

gruppene / 
klassene.

Gode, til dels 
meget gode 
resultater.



Hvordan fortolker og bruker vi prøvene

Analyse av egen praksis på skolenivå, gruppenivå og individnivå.

Veien videre på skolenivå, gruppenivå 
og individnivå:

Tiltak enkeltelever

Tiltak klasser

Tiltak trinn

Spissing av didaktiske og pedagogiske metoder og virkemidler.

Hente inspirasjon fra et utvalg av andre skoler.
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