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MØTEBOK FRA MØTE I DRIFTSSTYRET PÅ MARIENLYST SKOLE 

 

Tid: 05.11.2019 kl.16.00-18.00.  Sted: Mezzaninen, Marienlyst skole 

 

Tilstede:             

                  Jorunn Flydal                                  (Medlem foreldre, leder) T.o.m. sak 28. 

                  Marianne Pheiff                              (Medlem foreldre) 

                   

                  Ida Hjeltnes Svensen                       (Medlem bydel) 

     Elisabeth Arnet                                (Medlem bydel) 

                   

                  Linn Therese Eckholdt                   (Medlem ansatt) 

      Anette Edvardsen                            (Medlem ansatte ) 

 

       Knut Erik Brændvang                    (Rektor). 

                  Berit Arnesen                             (Ass.rektor) 

 

                  Hege Wold fra FAU/AKS-kontakt deltok også (uten stemmerett) 

 

Meldt forfall:      
                   

                   Paal Anker-Nilssen                        (Medlem bydel, nestleder) 

                 Hanna Dahl Ullmann                     (Medlem elev) 

                   Nora Husevåg Kuvaas                   (Medlem elev) 

 

Sak 25/2019: Godkjenning av referat fra 17.09.2019 og innkallingen. 

                  Referatet godkjent. Innkallingen godkjent. 

                   

Sak 26/2019: Status regnskap pr.september, koststed 12213 Marienlyst skole 

                   og koststed 52411 Marienlyst aktivitetsskole. 

                   Rektor gjennomgikk rapportene for skolen og AKS. 

                   Skolen har god kontroll på økonomien. Prognosen viser 1.2 mill. i 

                   mindreforbruk ved årsslutt. Skolen bruker noe av mindreforbruket  

                   i investeringer som ikke generer utgifter videre inn i 2020, f.eks. nye 

                   pulter til ett trinn i småskolen. Skolen har også engasjert to 

                   miljøarbeidere, i hovedsak knyttet til ungdomsskolen.  

                   

                   Prognosen for AKS ved årsslutt er + 200 000. Kontrakter med 

                   bydelene (jf. siste referat) er nå på det nærmeste avklart. 

                   AKS får også tilført midler som skolen får som tilskudd til utbetaling  

                   av lønn til lærlinger.  

 

Sak 27/2019: Oganisering av SkoleMiljøUtvalgets møter. 

                   Det har vært dårlig oppslutning om SMU-møtene, spesielt fra 

                   politiskes representanter. Det kan ofte bli parallelle løp der  

                   en del av sakene tas opp både i driftsstyret og SMU, og noen av 

                   representantene møter i begge fora, mens de fleste bare i  ett  av 

                   møtene.  
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                   Skolen foreslår SMU-møtet inngår som en del av driftsstyrets møter. 

                   (Eventuelt med tillegg av ett medlem fra FAU). 

                   Driftsstyreleder og rektor skal i nærmeste fremtid på opplæringsmøte 

                   om driftsstyret og undersøker der om dette er et godkjent alternativ. 

 

Sak 28/2019: Nytt fra skolen: 

  

Status strategisk plan 2019 og litt om arbeidet med strategisk plan 

2020: Rektor gikk igjennom de strategiske satsingene som er blitt 

arbeidet med i 2019. Vi har gjenomført alle tiltakene i planen, men 

unntak av fast vennskapsklasse for elever i spesialklassene. (Fast 

samarbeid bare i  AKS-tid med mindre elevgrupper, - 4.klasseklubb). 

 

                   Det strategiske kartet for 2020 bygger på samme strategisk kart som 

                   inneværende år, bare med ytterligere betoning av viktigheten av å 

                   arbeide med et trygt og godt læringsmiljø. 

    

                    Arbeidet med innføring av nye læreplaner, både overordnet del og 

                    fagplanene, vil gjennomsyre de strategiske innsatsene i 2020. 

 

                    FAU ønsker å være aktive bidragsytere i arbeidet med planen, men 

                    skolen utarbeider et utkast som foreldrerepresentantene tar  

                    utgangspunkt i. (Ønsker også å involvere politisk rep. Paal Anker-  

                    Nilssen). Hensikten er blant annet å arbeide med formuleringene av 

                    de strategiske initiativene, slik at de, så langt råd er, blir målbare. 

 

 

Sak 29/2019: Nytt fra FAU 

 

                     Det har vært stor aktivitet i FAUs komiteer. 

                     Trafikk-komiteen har samarbeidet med NAF, spesielt om krysset  

                      Kirkeveien/Blindernveien, og har bl.a. bidratt in film om 

                      "hjertesone", - området som skal ha spesiell oppmerksomhet  i  

                      arbeidet med økt trafikksikkerhet. (Ligger på Youtube). 

                      FAU-representanten og skolens ledelse har fått gjennomslag for  

                      innspill vedr. midlertidig brannstasjon i Suhmsgt./               

                      Marienlystparken. Det blir bl.a. laget gangvei der "tråkket" mot 

                      kunstrgressbanen nå går.  

 

                      FAUs biblioteksgruppe samarbeider med 

                      elevrådsrepresentanter og u.insp. Monica Dagstad om opprusting av  

                      skolebiblioteket 

                      FAU etterlyste evaluering av endret tid til pauser/storefri. 

                      FAU ser på om valgordningen kan endres, slik at representantene  

                      velges i vårhalvåret. Det vil gjøre det lettere å komme i gang når  

                      skoleåret starter 

 

                     

                     FAU har også en hjemmeside med mye informasjon.  
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                    Noe av det FAU arbeider med henger sammen med (lokal)politiske  

                    beslutninger, og  favner i noen grad bredere enn selve 

                    skole/hjemsamarbeidet. Fra en  politisk representant i driftsstyret ble 

                    det oppfordret til å arbeide  politisk med slike saker i andre fora, der  

                    man kan være med og bidra i den  politiske prosessen.  

 

 

    Sak 30/2019: Nytt fra elevrådet (u-trinn). 

                     Utgår pga. at ingen kunne møte. 

                     Tilbakemelding fra andre ds.-representanter om Operasjon 

                     Dagsverk: OD-komiteen  bør generelt legge ut informasjon tidligere,  

                     og spesielt bør om muligheten  til å melde inn jobber for å koble de  

                     som har jobb og de som ønsker jobb informeres om før. Viktig å få til 

                     større engasjement, ev. vurdere andre prosjekter å støtte. 

 

     Sak 2312019: Neste møter:  

                       

                        Neste møte ble flyttet til tirsdag 3.desember kl. 16.15. 

                        Første møte i 2020 blir 14.januar. 
       

Eventuelt:  

 

                     Pga. byggingen av SiO-bygget har det blitt stort press mot skolens 

                     p-plasser. Barnehagen har mistet enda flere plasser. (Alle plasser som 

                     var, men har fått to erstatningsplasser ved NRK).  Dette har 

                     medført parkeringskaos og mange farlige situasjoner der foreldre, 

                     både på skole og i barnehage, parkerer ulovlig og snur på gangveien 

                     ved Tusentrippen. Skolen kartlegger nå om det er bilister som ikke 

                     har p-tillatelse som bruker skolens plass. Rektor sjekker om mulig 

                     erstatningsplass til levering/henting også for skolen. Skolen snakker 

                     med foreldre vi ser stopper ulovlig ved syd/øst-porten. 

 

 

 

Referatet godkjent 3/12 2019 

 

 

 

_____________________________                     ___________________________ 
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