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Referat fra FAU-møte 17.01.2023 
28 FAU-representanter, elevrådsrepresentant Ragnhild og rektor Knut Erik til stede. Møtet ble holdt i 
Formidlingsrommet (rom S231) og ble ledet av FAU-leder Cristiano Aubert. 

Neste møte er tirsdag 07.03.2023 kl. 18-20. 

 

1. Rektor Knut Erik Brændvang informerer 

 Mange nye elever har startet på Marienlyst etter jul. Marienlyst skole har rykte for godt miljø. Det er 
viktig å fortsette det gode sosiale arbeidet, blant annet for å inkludere alle nye elever. Det har vært 
innskriving for høstens nye førsteklassinger. 70 elever starter fra høsten.  

 Marienlyst skole (ungdomstrinnet) er med i et forsøksprosjekt for ny skolematordning. Dette starter 
neste uke, og varer i fire uker. 

 Det har vært en del problemer knyttet til bygninger (oppvarming) og uteområder (strøing) i starten av 
året. Bassenget er stengt pga. teknisk feil. Det arbeides med dette. Det er Oslo kommune som er 
ansvarlig for strøing, og bydelen som er ansvarlig for Lekern. 

Spørsmål fra foreldrerepresentanter 

 Det oppleves at det er manglende belysning i skolegården. 

Noen utbedringer er gjort, men det oppleves fremdeles mørkt. Rektor lovte å sjekke dette nærmere. 

 Hvordan kan vi få innsyn i skolens budsjett?  

Rektor orienterer kort: Det er tre separate budsjett: MAKS, bygning og skoledrift. Inntektene består i 
hovedsak av elevpenger – ca 55 000 per elev i barneskolen og 64 000 per elev på ungdomstrinnet. Ca. 
90% går til lønn av ansatte (ca. 200 personer), resten til bøker, driftsmidler og enklere vedlikehold. 
Budsjettet for skoledriften er omtrent 100 millioner.  

 Innspill fra foreldrerepresentant: I 9.klasse går det rykter om at skolen ikke tillot heising av pride-flagg.  

Viktig å korrigere denne oppfatningen, for det stemmer ikke, forteller Knut Erik. Skolen har bestilt det 
største pride-flagget i katalogen, det hang også ute i fjor.  

 Er det noen endringer i elevtallet til høsten?  

Det blir to færre ungdomsskoleklasser, da 10. trinn går fra 7 til 5 klasser. Det blir ca. 1000 elever på 
Marienlyst neste skoleår. 

 

2. Temadag og handlingsplan mot rus, ved elevrådsrepresentant Ragnhild og Pia 
(FAU for 8C) 

 Det har vært et møte med sosiallærer og Pia og Ragnhild og andre elevrådsrepresentanter om emnet. 
Elevrådet ønsker seg mer undervisning om rus, ikke bare teknisk informasjon, men holdninger og 
samtaler om emnet. Det skal arrangeres en temadag om dette, for foreldre og elever. Bydelen skal også 
ha en ruskonsulent tilgjengelig på skolen en dag i uka. Elevrådet etterlyser forutsigbarhet og 
tilstedeværelse fra denne konsulenten. Elevrådsrepresentant understreker behovet for trygge voksne – 
både lærere (overholdelse av taushetsplikt) og foreldre (aksept og hjelp uansett, for egne og andres 
barn).  

 På www.ungdata.no kan man finne relevant statistikk om ungdoms rusbruk.  

 Det fortelles om utstrakt bruk av snus i klasserommene på ungdomsskolen. 
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3. Informasjon fra elevrådet, ved representant Ragnhild 17. januar 

 Elevrådet har arrangert matlaging i kantina før jul. Dette ble en stor suksess. 

 Neste uke arrangeres en kanonballturne.  

 Skoleballet er 7. februar, med påmeldingsfrist 23. januar – informasjon er sendt ut og arrangementet 
planlegges. Foreløpig er 70 elever påmeldt. Alle foreldre må minne elever på å melde seg på så snart 
som mulig. Det er en påmeldingsavgift på 200,- kr. Dersom noen trenger gratisplass kan man gå til 
sosiallærer eller sende epost – og dette vil bli ordnet på en diskret måte. Denne informasjonen er gått 
ut til alle elever. Viktig at foreldre og elever bevisstgjøres på klespress før dette ballet! Ballet arrangeres 
på Oslo Scene, rett ved Håndverkeren. 

 Til info: elevrådet er delt i to – ett råd for ungdomsskolen og for barnetrinnet. 

 

4. FAUs organisering og økonomi 

Det var flere nye FAU-representanter til 
stede, så FAU-leder gikk kort gjennom 
organiseringen av FAU (se tabell til høyre).   

Videre ga han en kort status på FAUs 
økonomi; Det er i dag ca. kr 80 000 på 
konto, hvor kr 12 000 er øremerket skoleballet for 10. trinn. Det er også satt av kr 20 000 til innkjøp til 17. 
mai-arrangementet på skolen. Dette arrangementet er FAUs eneste inntektskilde. De enkelte komitéene 
kan for øvrig søke om økonomisk støtte til relevante arrangementer o.l. 

 

5. Arbeidsgrupper 

Trafikk og byggesaker 

 Gruppen ønsker å få Morgenfugl-aksjonen til å fungere bedre – altså få til bedre oppmøte.  

 Gruppen vil også ta kontakt med Majorstua politistasjon for å høre om de kan arrangere flere trafikk-
kontroller i Kirkeveien på morgenen.  

Bibliotek 

 Gruppa arrangerer meråpent bibliotek 28. februar.  

 Gruppa ønsker også å invitere forfattere, illustratører eller andre spennende gjester som kan arrangere 
noe for barna, f.eks. høytlesning. Forslag fra foreldrerepresentant om forfatterbesøk: Frode Eie Larsen! 
Gruppa er glad for tips til forfattere eller andre som kan besøke biblioteket (uten altfor stort honorar). 

 Dessverre slutter bibliotekar Ragnhild nå. Ny bibliotekar vil være på plass til skolestart i august og vi 
håper den nye vil videreføre det gode arbeidet som er gjort for å gjøre biblioteket til et fint sted å være.  

 Det trengs en dugnad for å sy putetrekk på biblioteket – det er ikke penger til å kjøpe nye har vi fått 
beskjed om fra skolens ledelse. 

Pedagogikk 

 Det er for sent å få til trafikalt grunnkurs dette semesteret, da mange ønsker å ta mørkekjøring i forb. 
med dette, og sesongen for dette er mer eller mindre over 1. mars. Målet er å ha et tilbud på plass til 
høsten. 

 Gruppa vil ha et møte med rektor hvor de diskuterer digitale læremidler og bruken av dette vs. trykte.  
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Skolemiljø 

Gruppa hadde høyt fokus på integrering og tiltak for å underbygge dette. Gruppa snakket også om behov 
for en handlingsplan fra skolen mot bruk av tobakk blant elever. Det er et ønske om at rektor forteller om 
skolens strategi på neste FAU-møtet.  

17.maikomiteen 

Komitéen er godt i gang og vil ha et arbeidsmøte 13. februar hvor alle FAU- og vararepresentanter fra 2. og 
3. trinn er invitert.  

MAKS 

Gruppa er i dialog med MAKS rundt spørsmål som morgenåpning, uønsket atferd m.m. De ansatte skal på 
kurs en dag neste uke og MAKS vil da være stengt. Info. om dette sendes til de berørte trinnene.  

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 
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