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MØTEBOK FRA MØTE I DRIFTSSTYRET PÅ MARIENLYST SKOLE 

 

Tid: 03.12.2019 kl.16.15-18.00.  Sted: Mezzaninen, Marienlyst skole 

 

Tilstede:             

                  Jorunn Flydal                                  (Medlem foreldre, leder)  

                  Marianne Pheiff                              (Medlem foreldre) 

                   

                  Ida Hjeltnes Svensen                       (Medlem bydel) 

                        

                 Linn Therese Eckholdt                    (Medlem ansatt) 

     Anette Edvardsen                            (Medlem ansatte ) 

                    

                  Hanna Ullmann                                (Medlem elever) 

 

     Knut Erik Brændvang                    (Rektor). 

                 Berit Arnesen                             (Ass.rektor) 

 

                 Hege Wold (FAU/AKS-kontakt møtte uten stemmerett). 

 

Meldt forfall:      
                   Paal Anker-Nilssen                         (Medlem bydel, nestleder) 

                 Elisabeth Arnet                                (Medlem bydel 

                   Nora Husevåg Kuvaas                    (Medlem elev) 

 

Sak 32/2019: Godkjenning av referat fra 5.11.2019 og innkallingen. 

                  Referatet godkjent. Innkallingen godkjent. 

                  Fast medlem Elisabeth Arnet og varamedlemmer Runar K. Nygaard, 

                  og Martine Vevatne, alle Bydel St.Hanshaugen, har meldt at de ikke 

                  lenger er med i driftsstyret. 

                   

Sak 33/2019: Status regnskap pr.oktober, koststed 12213 Marienlyst skole 

                   og koststed 52411 Marienlyst aktivitetsskole. 

                   Rektor gjennomgikk rapportene for skolen og AKS. 

                   Skolen har god kontroll på økonomien. Prognosen viser 1.5-2.0 mill. i 

                   mindreforbruk ved årsslutt.  

                   

                   Prognosen for AKS ved årsslutt var i forrige rapport ca. + 200 000. 

                   Imidlertid er prognosen bedret fordi AKS har mottatt et tilskudd på 

                   kr. 394 000  til oppfølging/større voksentetthet til elever med spesielle 

                   behov som går i ordinær MAKS-base. Avregning av kompensasjon for  

                   gratis kjernetid ser også ut til å tilsvare ganske bra den summen som 

                   foreldrebetaling tidligere utgjorde. 

 
Sak 34/2019 Strategisk plan og arbeid med planen for 2020 

                      Vi har startet opp arbeidet med ny læreplan og har konsentert oss om 

                      overordnet del siden seminaret i vår. Den er et verdidokument som 

                      skal gjenspeilets i alle fagplaner. 
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                     Arbeidet med innføring av nye læreplaner, både overordnet del og 

                     fagplanene, vil gjennomsyre de strategiske innsatsene i 2020. 

                      

                     De politiske styringsprinsippene i den nye strategiske planen knyttes 

                     til  "Tidligere innsats", sosial utjevning og tillit og handlingsrom. 

 

                      Ut fra våre lokale forhold ser vi At det er naturlig å jobbe videre med 

                      å øke elevenes motivasjon, også ut ungdomsskolen. Det kom innspill 

                      om betydningen av å bruke flere læringsarenaer og mer konkrete, 

                      praktiske oppgaver. Øke tilrettelegging for elevmedvirkning. 

 

                    

Sak 35/2019: Nytt fra skolen 

- Elevundersøkelse 5.-10.klasse er i gang. Til nå ca 75% svar. 

Elevene svarer anonymt på spørsmål vedr. trivsel, motivasjon og 

læringsmiljø. Nytt i år er at det også er elevundersøkelse på 1.-

4.trinn. Pågår nå. 

- Skolen har ansatt to miljøarbeidere. De er foreløpig mest på 

ungdomstrinnet, men vil etter hvert også kunne være aktuelle lenger 

ned. De arbeider med elever som trenger mer tilrettelegging og 

oppfølging enn det lærerne vanligvis gjør, f.eks. hente skoleveger 

hjemme, hjelpe elever inn i postive fritidsaktiviteter osv. 

- Skole har blitt bedt om å ta i mot ett kull elever (ca to klasser) på 

ungdomstrinnet fra Berg skole fra neste skoleår. 

- Det er innskriving til neste skoleår 1.klasse denne uka. Elevtall pt. 

som inneværende skoleår. 

- Marienlyst talenter er i full gang. Rekordstor påmelding. 

 

 

Sak 36/2019: Nytt fra FAU 

 

- Skoleballet. Sosiallærer Annichen Hveding og representanter fra 

politiet kommer på FAU-møtet og orienterer om erfaringer og 

forholdsregler. 

- FAU arbeider med å arrangere en Nettvett-workshop for foresatte 

som alternativ til den måten møtet tradisjonelt har vært avholdt. 

- Komite etablert for å arbeide med foreldreovertakelse av skolen en 

dag til våren (27.mars ?) 

- FAU ønsker mer aktiv tilknytning til KFU og har nå en representant 

der.. 

- Barnetrinnsgruppa planlegger sosialt arrangemnet – akedag. 

- Valg av nye FAU-representanter blir i vårhalvåret. 

- Viktig med engasjerte representanter og at foreldremøtene 

arrangeres på en måte som fenger de foresatte, slik at det blir bra 

oppmøte. Foresatte må oppfatte møtene som obligatoriske. 
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Sak 37/2019: Nytt fra elevrådet (u-trinn). 

                     - Elevrådet etterlyser større engasjement, at flere elevrådsrep. møter 

                       opp på møtene. Men de som kommer er aktive. 

- Storefriundersøkelsen. 8.-10.kl og lærerne svarer.Elevene mener 

5min. pause ofte "glemmes". 

- Komittene er i sving med planlegging av forskjellige aktiviteter, 

som kanonball-turnering, skoleball, høytidsmarkering. 

- Elevrådet ønsker også en kampanje vedrørende språkbrul o.lign. 

"Hvordan ønsker vi å ha det sammen her på skolen?" 

 

  

                      

                        Første møte i 2020 blir 14.januar. 
       

 

Eventuelt:  

 

                      

 

Referatet godkjent 14.01.2020 

 

 

 

_____________________________                     ___________________________ 
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