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MØTEBOK FRA MØTE I DRIFTSSTYRET PÅ MARIENLYST SKOLE 

 

Tid: 03.03.2020, kl. 16.00-17.45.  Sted: Mezzaninen, Marienlyst skole 

 

Tilstede:             

                  Jorunn Flydal                                  (Medlem foreldre, leder)  

                  Marianne Pheiff                              (Medlem foreldre) 

                   

                  Solveig Kjølsund                             (Medlem bydel St.Hanshaugen) 

                  Stig Olai Kapskarmo                       (Medlem bydel St.Hanshaugen) 

       

                 Linn Therese Eckholdt                    (Medlem ansatt) 

     Anette Edvardsen                            (Medlem ansatt ) 

                   

                 Berit Arnesen                              (Fung. rektor) 

                 Silje Ween                                  (Fung. ass.rektor) 

 

Forfall: Elevrepresentantene (Pga elevtinget) 

 

Nye medlemmer i driftsstyret ble ønsket velkommen! Vi så raskt på føringer for 

arbeid med strategisk plan og økonomi i driftsstyret og ble enige om å sende ut 

reglementet som vedlegg til referatet. 

 
10/2020: Godkjenning av referat fra 14.01.2020 og 20.01.2020.  Godkjenning av  

               innkalling. 

              Referat og innkalling godkjent. (Rett klokkeslett 20.01.2020). 

              En fast representant har flyttet fra bydelen. Varaen som var innkalt ble også 

              forhindret. Bydelen har fått beskjed og skal sørge for at det blir en ny fast til. 

11/2020: Årsregnskap for 2019 for koststed 12213 Marienlyst skole og 

              koststed  52411 Marienlyst AKS, fullstendighetserklaring 2019.  

               Mindreforbruket på koststed 12213 ble kr. 4 627 000, som er i tråd med det som 

              er lagt inn i innsendt budsjett.  

              På koststed 52 411 AKS er mindreforbruk 798 000, som er i tråd med det som er 

              lagt inn i innsendt budsjett.. 

              Forslag til fullstendighetserklæring ble sendt ut med innkallingen. Driftsstyret  

              hadde ikke endringsforslag. Erkæringen sendes inn sammen med  årsregnskapet. 

12/2020: Informasjon fra skolen. 

- Silje Ween viste til utviklingsgruppas "ståstedsanalyse" vedr. hvor vi står i 

arbeidet med fagfornyelsen og tiltak i strategisk plan og hva vi arbeider med 

nå fremover. Vi arbeider for tiden spesielt med hvordan vi kan legge til rette 

for tverrfaglig arbeid og forståelsen for tverrfaglig tema vs. Tverrfaglighet 
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som metode. Det er viktig at lærere som skal samarbeide blir kjent med 

hverandres fag og at vi arbeider for å lage en plan for tverrfaglige temaer 

som kan være felles for alle trinn. Fagfornyelsen stiller sterkt krav til at 

undervisningen skal ha god kvalitet og oppleves som relevant. 

- Elevundersøkelsen: Skolen presenterte resultater innenfor områdene 

mobbing, trivsel og elevmedvirkining. Skolens skår er vedr. mobbing: 

83,3% svarer mobbes aldri, 12,5% mobbes sjelden, 1,7% 2-3 ganger i uka. 

Det tilsvarer 8 elever. Skolen mener å ha bra oversikt over hvem dette 

gjelder. Skår er totalt 4.7.  For Oslo er snittet 5,6. (Dette er % av de som 

sier de blir mobbet 2-3 ganger i måneden eller oftere). 

Utdanningsdirektoratet har satt en grense på 7%, hvor over 7 er 

beskrevet som "røde skoler". 

Trivsel: Skår 4,2. (5 er høyest, ikke prosent). 

"Elevmedvirkning" og "eleven som ressurs" er områder der skolen har 

forbedringspotensiale. Dette ser vi i tydelig sammenheng med 

overordnet del av ny læreplan. Det er et område vi må arbeide mye 

med videre, teoretisk og med utprøving i praksis. 

- Trygge og varme (ungdoms)skoler. Vi har søkt om midler til utstyr til 

frokostservering og til å gjøre biblioteket mer attraktivt for 

ungdomsskoleelever. 

- Skolen planlegger seminar for pedagogik personale 12.-13.mai. 

Foresatte tar over undervisningen 13.mai. (12.mai reiser vi på slutten 

av dagen). Tema blir arbeid med fagfornyelsen og forberedelse av 

neste skoleår). 

 

Sak 13/2020: Nytt fra FAU: 

- FAU har levert foreldrenes innspill til arbeid med overordnet del 

fagfornyelsen. 

- Det blir Nettvett –(ettermid)dag i regi av FAU for foresatte 24.mars. 

Det blir ulike parallellseksjoner/foredrag. Også elever er ønsket som 

foredragsholdere, i tillegg til foresatte med ulike kompetanser. 

- En ressursgruppe arbeider med foreldreovertakelsen 13.mai når 

lærerne skal ha seminar. 

- Biblioteksprosjektet. Arbeidet er stoppet litt opp. (Svar på søknad om 

prosjektmidler er ventet nå i begynnelsen mars. Ref.anm.) 
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- FAU er representert på KFU- møtet 4.april i UDE.  

- Vårt FAU er også arrangør av KFUmøtet 21.april. Knut Erik 

Brændvang vil delta. Det er også ønske om å få bidrag fra elever, 

f.eks. elevmentorene. "Elevmedvirkning" er tema. 

- Utbygging av NKK-tomten. Ferd har kjøpt tomten og laget rammeplan 

for utbygging, men den er ikke vedtatt. En gruppe har arbeidet med et 

felles skriv der mann ønaker å påvirke rammeplanen. Med i gruppa er 

bl.a. UiO, Frigg, de lokale velforeningene og FAU. (Knut Erik 

Brændvang har også bekreftet av skolen er med. Ref.anm.). Uttalelsen 

vil spesielt dreie seg om høyden på husene og størrelsen/plassering av 

en idrettshall.  

Sak 14/2020: Nytt fra elevrådet 

                    Ingen representanter kunne møte pga elevtinget og sykdomsforfall. 

                     Fung. rektor fortalte at elevrådet har planlagt og gjennomført en  

                     "Språkbruks-kampanjeuke" i uke 9.Det skal også være lunsjmøte med  

                     ledelsen, sosiallærere og elevrådsstyrene i uke 11, der vi får høre mer 

                     om den og elevtinget. 

            

 

Neste møte blir: 26.mai, 2020  kl. 16.00 -18.00.                    

 

Referatet godkjent 26.05.2020 

 

 

 

_____________________________                     ___________________________ 
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