
MØTEBOK FRA MØTE I DRIFTSSTYRET PÅ MARIENLYST SKOLE 

 

Tid: 15.09.2020, kl. 16.00-17.00.  Sted: Marienlyst skole Ø-201 

 

Tilstede:             

                  Marianne Pheiff                               (Medlem foreldre) 

                  Hege Wold                                       (Medlem foreldre, vara)  

                  

                  Solveig Kjølsund                             (Medlem bydel St.Hanshaugen) 

                  Stig Olai Kapskarmo                       (Medlem bydel St.Hanshaugen) 

                  Mats Tony Birkelund                  (Medlem bydel St.Hanshaugen))  

                  

                 Egil Dahl                                     (Medlem ansatt) 

     Ida Weel Skram                                (Medlem ansatt ) 

                   

                 Ingeborg Korsvoll Nordtvedt      (Medlem elever) 

                 Abigail J McNaull                       (Medlem elever) 

                 

Sekretariat: 

                Knut Erik Brændvang                  (Rektor)  

                Berit Arnesen                               (Ass. rektor) 

                  

Forfall:    Jorunn Flydal                                   (Medlem foreldre, leder)  

                  

 

Presentasjonsrunde og velkommen til nye medlemmer i driftsstyret. Rektor gjennomgikk kort 

driftsstyrets oppdrag og oppfordret medlemmene til å være aktive og melde inn saker de ønsker 

tatt opp. Det kommer kurs i driftsstyrearbeid fra UDE. Det kom ønske om at et årshjul for 

driftsstyrets arbeidfølger med referatet. 

 
22/2020: Godkjenning av innkallling. Godkjenning av referatet fra 26.05.2020. 

                Innkalling godkjent. Referatet ble vanskelig å godkjenne da det var for få som 

                hadde deltatt sist og som også var på dagens møte. Det var ingen kommentarer til  

                referatet. 

 

23/2020:Tertialrapport for koststed 12213 Marienlyst skole og koststed 52411            

             Marienlyst aktivitetsskole 

             Tertialrapportene for koststed 12213 og 52411 viser at økonomien er under 

             kontroll, og vi styrer mot balanse i regnskapet ved årsslutt. På grunn av 

             bortfall av foreldrebetaling i den koronastengte perioden, vil AKS motta ca. 

             1,5 mill. i kompensasjon.  

 

 

24/2020: Nytt fra skolen 

- Strategisk plan 2020. Status skolens arbeid med fagfornyelsen. Vi arbeider med felles 

tverrfaglige i emner i perioder. De fem temaene er gjennomgående for alle trinn. 

Oppstarten av året var "Jeg, en medborger".  Neste tema er "Klima, miljø og helse".   

      
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Smitteverntiltak på skolen er nå i tråd med gult nivå i "trafikklys-modellen". Dette er 

                    det samme som vi hadde før sommeren. Vi legger vekt på gode vaskerutiner og å 

                    holde kohorter fra hverandre så langt det lar seg gjøre. At ansatte og elever som 

                    hoster  osv., ikke skal gå på skolen, gjør at fraværet har økt ganske kraftig.  

                      Rektor uttrykket 

                      bekymring for at kvaliteten på undervisningen kan forringes for elever med fravær og for  

                      klasser som må ha vikar. 

                      Omorganisering av Utdanningsetaten. Styringstrukturen er endret,- divisjonsmodell  

                      innføres. Områdedirektørene er tatt bort. Øyvind Bibow Hansen er undervisningsdirektør for    

                       Marienlyst skole. Skolene har også fått nytt administrativt datasystem 

 

26/2020:Nytt fra elevrådet:  

                Elevrådet har hatt sitt første møte, godt oppmøte. Komiteene er etablert, og de er i full gang 

                med forberedelse til aksjonsuke i forbindelse med årets TV-aksjon til inntekt for WWF.  

                Temaet er " Plast i havet", som også inngår i tverrfaglig tema i denne perioden. 

                Elevrådet har flere komiteer, som turneringskomité, høytidskomité, juleballkomité mfl.  

                FAU ønsker å ha tilsvarende komiteer, slik at de kan samarbeide. De vil foreløpig planlegge  

                som om arrangementene kan gjennomføres (med tilpasninger), men det må settes en dato for  

                når det blir bestemt om de ulike arrangementene blir noe av eller ikke. 

                Elevene var opptatte av frikvarterenes lengde. Fagpauser er forskjellig fra lærer til  

                lærer. Elevrådsstyrene blir invitert til elevlunsj med ledelsen. Der kan de ta opp saker de er 

                opptatte av hyppigere enn i driftsstyremøtet. 

                 

25/2020: Nytt fra FAU 

                FAU har hatt sitt første møte. Pga at det var vanskelig å holde valg i vår, ble klassene 

               oppfordret til å la sine FAU-medlemmer fortsette.  FAU-ledelsen fortsetter, men det 

               kan bli ny FAU-rep. som vara/ fast observatør i driftstyret i stedet for Hege Wold. 

               Komiteene fortsetter og er aktive, og ønsker samarbeid med komiteer i elevrådet. 

               (Se sak 26). 

 

 

Neste møte er 24.11.2020 

 

 

 

Referatet godkjent 24.11.2020 

 

 

_______________________________                     ___________________________ 


