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Referat fra FAU-møte 07.03.2023 
30 FAU-representanter, elevrådsrepresentant og rektor til stede. Møtet ble holdt i Formidlingsrommet 
(rom S231). 

Neste møter er 25. april og 6. juni. 

 

1. Rektor Knut Erik Brændvang informerer 

Status 

Det går i hovedsak veldig greit. 

Skolehage 

Det skal jobbes mer med å tilrettelegge for skolehage sammen med Geitmyra. Skolen ønsker kontakt med 
foreldre som kan være interessert i å bistå. Det er assisterende rektor Christine Bredsdorff Hotvedt som har 
hovedansvaret for dette prosjektet. 

Pilotlunsj/-frokost 

Slik skolen ser det var det et vellykket prosjekt. 77 % benyttet seg av lunsjtilbudet og 7 % benyttet seg av 
skolefrokosttilbudet.  

Meråpent bibliotek 

Skolen takker og uttrykker at det var vellykket.  

17. mai 

I år går skolen som nummer 35 i barnetoget.  

Strategi med tanke på tobakk og snus 

Skolen har blitt utfordret med tanke på hvordan den forholder seg til tobakksbruk. Skolen har ikke noen 
spesifikk strategi knyttet til tobakk-/snusbruk på ungdomsskoletrinnet. Skolen ønsker å ta tak i dette. 

Politi 

Av og til opplever skoleelever ubehagelige situasjoner, og politiet uttrykker at det for tiden er en økning i 
uønsket aktivitet, som rusbruk og ansamling av ungdom fra ulike deler av byen, rundt Marienlyst-parken. 
Politiet ber foreldre følge med og være engasjerte i nærmiljøet og at det tas kontakt med politiet ved alle 
bekymringer, og at grovere forhold blir anmeldt. Det vil bli hyppigere politibesøk i Marienlyst-parken 
fremover. Det har vært et rykte om blotting, men dette er ikke bekreftet og er heller ikke kjent for politiet.  

Elevundersøkelse 

Årets undersøkelse fra 5.-10. trinn er ikke ferdig analysert ennå. Tall fra ulike elevundersøkelser og 
resultater fra nasjonale prøver ligger nå tilgjengelig på via skolens nettsider.  

Spørsmål fra salen 

Det fremkom på temakveld om rus at Marienlyst og Fagerborg skoler er blant de skolene som ligger høyest 
på rusbruk, og spørsmålet er om skolen har noen strategi på dette området. Rektor bekrefter at skolen har 
det, men at denne strategien ikke er god nok og skal bedres i løpet av året. 

Temakvelder 

Skolen ønsker å legge opp til flere temakvelder i løpet av året. Det kan være rus og rusbruk, mobbing, 
nettvett og andre allmennyttige tema.  

 

https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/analysebrett/?page=default&subPage=primary&Eierform=Alle%20eierformer&FylkeFilter=Oslo&Skole%C3%A5r=&KommuneFilter=Oslo&Skole=Marienlyst%20skole


 

Side 2 av 3 

2. Informasjon fra elevrådet v/Ragnhild 

Skoleball 

Ballkomiteen har skrevet et erfaringsdokument som kan brukes neste år. Ballet gikk greit. Det skal sendes 
en tilbakemelding til Oslo Scene om en del som kunne vært fikset bedre. Hovedproblemet var at noen av 
elevene hadde drukket alkohol før de kom på festen og at noen drakk underveis. Det var ikke et stort 
problem, men viktig at foreldrene følger opp dette bedre neste år.  

Pilotprosjekt 

Elevrådet kunne bekrefte at særlig lunsjtilbudet var veldig populært.  

Andre tema 

To elever representerer Marienlyst på Elevtinget hvor representanter fra alle skoler i landet er til stede. 
Knut (nestleder, Marienlyst) åpnet hele tinget. 
Det har vært diskutert om det ville være bedre å definere de ulike begrepene i elevundersøkelsen bedre, 
men dette viste seg å ikke ha noen effekt på hvordan folk svarte.  Neste år skal det jobbes mer med 
brukermedvirkning.  
Elevrådet har gitt tilbakemelding om at det ikke er meningsfylt at alle elevene skal få nye skolegensere 
hvert år, spesielt ikke hvis de er laget av mikroplast. 

 

3. Utdeling av jodtabletter 
Det har vært vanskelig å ha en god beredskap i f.t. å dele ut jodtabletter fordi ikke alle elevene har gitt 
aktivt samtykke – opptil 5-6 elever mangler i hver klasse. Dette er en utfordring over hele landet. Dette ble 
løftet i legeforeningen, og den har fått Helsedirektoratet til å revidere jod-veilederen slik at det kommer 
frem at det ikke kreves aktivt samtykke for at elevene skal få jod-tabletter. Det er sendt brev til alle landets 
kommuner om at de kan bestemme om de skal bruke aktivt eller passivt samtykke. Foreløpig ligger dette 
hos utdanningsetaten i Oslo, og FAU gir driftsstyret i oppdrag å følge opp dette overfor etaten. Dette bør 
også løftes i KFU. 

 

4. Arbeidsgrupper 

Trafikk og byggesaker 

 Natteravn tusler og går. Marienlyst har jevnt godt oppmøte på Natteravn. Her følger oversikt over 
hvem som har ansvar for å ravne frem til sommeren: 
Fre 10.03 10B 
Fre 17.03 10C 
Fre 24.03 10D 
Fre 31.03 Ikke ravning 
Fre 07.04 Ikke ravning 

Fre 14.04 10E 
Fre 21.04 10F 
Fre 28.04 10G 
Fre 05.05 8A 
Fre 12.05 8B 

Fre 19.05 Ikke ravning 
Fre 26.05 Ikke ravning 
Fre 02.06 8C 
Fre 09.06 8D 
Fre 16.06 8E

 Trafikk. Det er noen utfordringer knyttet til Suhms gate etter at det ble forkjørsvei og dette er forsøkt 
fulgt opp, men det er vanskelig å nå frem til etaten.  

 NRK-tomten. Det har vært helt stille gjennom vinteren. 

 Morgenfugl. Lista bør ligge lettere tilgjengelig, legges ved referatet.  

 Hjertesone. Er på stedet hvil. 

Bibliotek 

Meråpent bibliotek var en suksess. Ca. 30 elever var innom. Planen er å gjøre dette siste tirsdag hver 
måned. Det er ønskelig at biblioteket blir booket som møterom for biblioteksgruppa hvert FAU-møte. 

https://elev.no/elevtinget/
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Pedagogikk 

Gruppen har fått ny leder, Eili Lunde som er representant for 9E. Elevene ønsker større variasjon i skolen og 
pedagogikkgruppen skal følge opp dette i tillegg til å utfordre skolen på hvilken strategi den har rundt 
digitaliseringen av skolehverdagen. Det er mulig å arrangere trafikalt grunnkurs via skolen, og neste steg er 
å ta kontakt med ulike kjøreskoler for å se om de kan utfordres på pris.  

Skolemiljø 

Gruppen har fått ny leder, Guro Bruusgaard som er representant for 9D. Gruppa har diskutert ulike innspill 
til årshjulet, som mobbing og inkludering, og rasisme. Det finnes mange ting i den kulturelle skolesekken 
som kan brukes.  
De ulike plakatene som henger på skolen er del av en kampanje for inkludering skolen har hatt i tolv år og 
dette ønsker skolen å videreføre, men vil trenge hjelp med midler fra FAU. Dette vil bli presentert på neste 
FAU-møte.  

17.maikomiteen. 

Komiteen har hatt flere møter. Ansvarsområdene er fordelt til ulike klasser. Ettersom skolen går tidligere i 
toget, blir antakelig arrangementet tidligere enn foregående år. Det er ønskelig å arrangere en konsert og 
sceneunderholdning i forbindelse med 17. mai og det trengs premier til lotteriet. De som har forslag eller 
bidrag kan sende melding til Barbro i 2a: barbromusic@gmail.com. 

MAKS 

Stort sett fornøyd. MAKS-ledelsen forteller at det har 
vært stor pågang med foreldre som leverer barna 
sine i biler helt opp til skoleporten hvor all stans er 
forbudt. Dette er ikke lov og kan føre til farlige 
situasjoner! Dette gjelder særlig foreldre som har 
barn på barnetrinnet og bør også følges opp overfor 
barnehageforeldrene. Se kart til venstre. 
 

KFU (Oslo Kommunale Foreldreutvalg) 

Se vedlegg for referat fra sist KFU-møte.  

 

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 (8E) 

 Nestleder: Hege Wold (4A) 
 
 

mailto:barbromusic@gmail.com
mailto:marienlystskole.fau@gmail.com


Morgenfuglvakter Marienlyst skole 2023 

 

JANUAR – JUNI 2023 

Uke 2: 5A 

Uke 3: 5C 

Uke 4: 5B 

Uke 5: 6A 

Uke 6: 6B 

Uke 7: 6C 

Uke 8 Vinterferie 

Uke 9: 7A 

Uke 10: 7B 

Uke 11: 7C 

Uke 12: 1A 

Uke 13: 1B 

Uke 14 Påskeferie 

Uke 15: 1C 

Uke 16: 2A 

Uke 17: 2B 

Uke 18: 2C 

Uke 19: 3A 

Uke 20: 3B 

Uke 21: 3C 

Uke 22: 4A 

Uke 23: 4B 

Uke 25: 4C 

 

 

 

AUGUST – DESEMBER 2023 

Uke 34: 6A 

Uke 35: 6B 

Uke 36: 6C 

Uke 37: 7A 

Uke 38: 7B 

Uke 39: 7C 

Uke 40 Høstferie 

Uke 41: 1A 

Uke 42: 1B 

Uke 43: 1C 

Uke 44: 2A 

Uke 45: 2B 

Uke 46: 2C 

Uke 47: 3A 

Uke 48: 3B 

Uke 49: 3C 

Uke 50: 4A 

Uke 51: 4B 



 

 
Oslo kommunale foreldreutvalg 
 

Skolegruppemøte 
- referat 

 
 

Torsdag 16.02.23 kl 18:00 – 20:00, Teams 
 

Sak 1: Velkommen 
ved Live Skarvang og Kjersti Austdal, leder og nestleder Oslo KFU. 
 

Orienteringer 
• FAU-prisen 2023: frist for å søke 28.02.23. 

• Foreldrekonferansen 2023: arrangeres onsdag 15.03.23. Alle i FAU og foresatte ved 
skolen kan delta. Mer info på nettsiden. 

 
 

Sak 2: Info fra valgkomitéen   
ved Lene Karin, medlem av valgkomitéen til Oslo KFU.  
 
Kort informasjon om hva Oslo KFU trenger bidrag til fra engasjerte foresatte.  Også 
informasjon om valgkomiteens mandat og at deres oppgave er å finne riktige kandidater til 
de vervene som er på valg ved årsmøtet. Hvis noen ønsker kontakt med valgkomitéen, så 
kan de sende mail til postmottak@oslokfu.no og så vil kontakt bli opprettet. 
 
 

Sak 3: Retningslinjer vs. praksis om gratisprinsippet 
 
Punktene under er kommentarer og innspill gitt under skolegruppemøtet: 
Skolene har fått retningslinjer fra Utdanningsetaten (UDE), se eget vedlegg. Det ble 
presentert av representanter fra UDE. Det kom opp særlig dette med gråsoner hvor 
aktiviteten er foreldre drevet utenfor skoletiden.  
 
Skolene har lov til å ta imot gaver fra foresatte. Det er veldig viktig at dette er helt anonymt. 
Både beløp og hvem som gir. Dette kan være vanskelig å gjennomføre.  
 
Innspill fra ungdomsskoler og skoleturer på ungdomstrinnet (10.trinn) 

• Permisjonsreglene gjør det vanskelig å gjennomføre som før. Må reise i ferier/helger som 
er dyrere. 

• Privattur – permisjon i henhold til Oslostandarden. Alle permisjonssøknadene skal 
håndteres individuelt – kan ikke gi kollektiv permisjon. Dette er en gråsone. 

• Skoletur – en skoletur (i skolens regi) skal knyttes til opplæring, og da gjelder alt i 
opplæringsloven, lærer må være med, forsikring og lønn av lærere mm.  
 

https://oslokfu.custompublish.com/velkommen-til-aarets-inspirasjonskveld-fk2023.6586207-533564.html
mailto:postmottak@oslokfu.no


 

 
 
 

• Hva om FAU tar dugnadsarbeidet og søker om midler? Da kan elevene søke om 
permisjon. Forsvarlighetsvurdering av hver elev, så kommer osloregler for permisjon, i og 
med at elevene skal kunne utebli fra undervisningen. Permisjonsreglementet følger 
Oslostandard – unntak for turer for faglig turer? Avgjørende om det er i skolens regi eller 
foreldrenes regi. Svar fra UDE er at her kan det hende at skolen vil vurdere at noen 
elever ikke får permisjon med tanke på fravær/eller på faglig bakgrunn. Og vil ikke alle ha 
lik mulighet til å delta uavhengig av økonomi. 

• Regler for leirskole som skjer i skolens regi: Står i opplæringsloven, det skal alle ha. 

• Ivareta gratisprinsippet – Skiller ikke på ferier og skoleturer med faglig innhold med 
klassen. Lærerike turer – må også være innenfor skolens regi. Turer som koster for mye 
for skolene har ført til mer foreldredrevet og dugnad. 

• Dugnad – hva med samarbeid med kommunen. Er det mulig å få til en avtale hvor 
barna/elevene kan gjøre bærekraftig/nyttig arbeid/oppgaver for midler til tur? Kan være 
læring det også. Ikke bare salg av doruller mm. 

• Dugnad og involvering skaper også press for mange. Alle skal kunne føle seg inkludert 
uansett. 

• Hva med flere aktivitetsdager – skidager, skøyter ta med dager på skolen. Viktig å ikke 
drepe engasjementet som foreldre/barn har for ulike arrangementer. 

• Hva tenker andre FAU-er om aktiviteter og kostnader til dette? 
- Informasjon om hvor det finnes utstyr for utlån.  
- Skolefrukt og melk? Forskjellsbehandling for elevene som ikke har råd til dette? Kan 

UDE se på dette også? Det sitter barn i klasserom som ikke har råd til frukt eller melk 
som andre barn. 

 

• Leirskole på barnetrinnet, kanskje burde det deles opp slik at det blir noen dager også på 
ungdomstrinnet? Kan bli vanskelig da det i opplæringsloven er tre netter som turen skal 
vare. 

• Møtetplasser – en skole ga penger til alle trinn/klasser slik at det ble klassetreff. Stort 
oppmøte. Gratisprinsippet etterfulgt. 

• Hvor skal FAU få inntektene sine fra? Dette har blitt diskutert på tidligere 
skolegruppemøte i Oslo KFU i 2022. 

• Hvordan engasjere både elever og skoleleder når det blir fokus på gratisprinsippet. På 
videregående så kom det mange gode forslag – skape samhold og gode klassemiljø. En 
skole har fått tilskudd til å starte en klubb og gamingkveld for ungdommer. Har mange 
ideer – hvordan er det med å selge kaker mm? Etter skoletid kan FAU ta seg betalt. 

• Privat tur – dra i ferier – er veldig kostbart. Da kan det koste hva det vil. 

• Skole og foreldre må gå i dialog om å ikke arrangere dyre aktiviteter på fritiden. Gråsone 
er jo klassene. I skoletiden skal det være gratis uansett. 

 
Tilskuddsordningen hos Udir om støtte til skoleturer for ungdom:  
https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskudd-og-prosjektmidler-for-

andre/tilskudd-til-skoleturer-i-forbindelse-med-handlingsplan-mot-antisemittisme/ 
Det gis tilskudd til turer for ungdom som planlegger å besøke konsentrasjonsleirer og 

minnesteder fra andre verdenskrig.  

https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskudd-og-prosjektmidler-for-andre/tilskudd-til-skoleturer-i-forbindelse-med-handlingsplan-mot-antisemittisme/
https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskudd-og-prosjektmidler-for-andre/tilskudd-til-skoleturer-i-forbindelse-med-handlingsplan-mot-antisemittisme/


 

 
 
 
Viktige spørsmålet mtp gratisprinsippet 
Hva er lov, hva er ikke lov? 
Ta seg betalt eller ikke? 
Hva er gråsonen og hva er ikke greit? 
Hvordan tenke inkludering? 
Hvordan finne felles prinsipper slik at det blir mest mulig likt? 
Hvordan søke etter penger – ha grunnlag i foreldrene til å drive dette fram? 
FAU-ene ønsker at UDEs representanter tar dette opp videre i etaten. 
 
UDE var tydelig på at det er gråsoner som er vanskelig å «lage» regler/retningslinjer for da 
dette gjelder foresatt arrangementer utenfor skoletiden. UDE presiserte at alle 
arrangementer i skoletiden skal være gratis, men at det er mange gråsoner rundt 
arrangementer type tilskuddsordningen hos Udir f.eks. 
 

• Frivillige stiftelser som søker etter midler til aktiviteter for barna. Disse kan bidra med 
gaver til skolen. Mange søker på flere ulike stipender og støtteordninger. Utfordringer 
med å få nok engasjerte foreldre til å drive dette. 

• Bli kjent med ordringene og ta de i bruk. Igjen avhengig av ildsjeler. For utjevne 
forskjeller må fler strukturelle endringer. Kan kommunen se på hvordan dette kan bli 
bedre kjent – hjelp på hvordan f.eks lage søknader. 

• En skole melder om at DS beslutter om det skal reises på tur og godkjenner budsjett til 
turen. Ulike turer. Alt arbeidet blir lagt på foreldrene – dugnadsarbeid. Arrangeres i  
skoletiden med lærere. Hva med alt dette dugnadsarbeidet på alle foreldrene som 
finansierer turen selv om det er i skoletiden med lærere? Ulik hvordan dette kan 
gjennomføres av foresatte. UDEs representanter påpeker at dette er ikke lov – hvis DS 
bestemmer at skolen skal på tur kan, de ikke pålegge foreldrene dugnad og da må de ta 
regningen selv. FAU må ta dette opp med skolen – så sende det videre til 
Utdanningsetaten. Praksisen er ikke lov, må stilles spørsmål om slike turer kan 
arrangeres på høyere nivå. 

 
Utdanningsetaten (UDE) takker for innsyn i ulik praksis i skolene. De har fått mange gode 
innspill gjennom diskusjonen. Tar det videre til UDE, for det er tydelig at forhold rundt 
gratisprinsippet må klargjøres mer. 
 
 
Se også artikkel under; denne drøfter foreldredeltakelse og har noen viktige poenger: 
https://www.vl.no/meninger/verdidebatt/2023/02/02/rekk-opp-handa-pa-foreldremotet/ 
 
Tanker å ta med seg videre: 

• Alle aktiviteter i skolens og FAUs regi skal være gratis. Dette må inkludere klasseturer, 
leirskoler, skolefrokoster og alt utstyr man trenger til aktiviteter i skolens regi. Dette vil 
sikre at alle barn og unge har tilgang på gratis fritidsaktiviteter og møteplasser, 
uavhengig av familiens økonomiske situasjon. 
 

https://www.vl.no/meninger/verdidebatt/2023/02/02/rekk-opp-handa-pa-foreldremotet/


 

 
 

• Å ikke delta på organiserte fritidsaktiviteter sammen med jevnaldrende skaper 
utenforskap og påvirker hvordan barn og unge ser på seg selv og egen fremtid. 

• Enslige forsørgere og familier med svak yrkestilknytning er mest sårbare for vedvarende 
lavinntekt. Svak familieøkonomi kan ha en negativ innvirkning på barns psykiske helse på 
flere måter. Undersøkelser viser at barn som vokser opp i lavinntektsfamilier har større 
risiko for skolefrafall, kriminalitet samt fysisk og psykisk uhelse i et livsløpsperspektiv. 
Barn i familier med svak økonomi deltar sjeldnere på aktiviteter enn andre barn, har 
færre materielle goder og større risiko for helseproblemer enn andre barn. 
Trangboddhet og boforhold som er utilfredsstillende, påvirker også barnas hverdag og 
framtidsutsikter. Vi vet også at familier med innvandrerbakgrunn er overrepresentert i 
lavinntektsstatistikken. 

 
 

Kommende møter for Oslo KFU 
02.03.23 – dialogmøte med byråd for oppvekst og kunnskap (OVK).  
07.03.23 – styre- og utvalgsmøte. 
08.03.23 – jurymøte FAU-prisen 2023. 
20.03.23 – dialogmøte med utdanningsdirektøren (UDE). 
11.04.23 – utvalgsmøte i forkant av årsmøte. 
 

Kommende aktiviteter og frister i regi av Oslo KFU 
15.03.23 – Foreldrekonferansen 2023. Alle FAU-er og foresatte er invitert. 
11.04.23 – årsmøte Oslo KFU på Teams. Alle FAU-ledelser er invitert. Dersom ledere ikke kan 
stille, kan FAU-medlem stille med fullmakt. Påmelding via denne lenken. 
 

https://oslokfu.custompublish.com/aarsmoete-teams.6562567-537879.html
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