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MØTEBOK FRA MØTE I DRIFTSSTYRET PÅ MARIENLYST SKOLE 

 

Tid: 26.05.2020, kl. 16.00-17.15.  Sted: Digitalt møte 

 

Tilstede:             

                  Jorunn Flydal                                  (Medlem foreldre, leder)  

                  Hege Wold                                      (Medlem foreldre, vara) (Dessverre uten lyd) 

                  Solveig Kjølsund                             (Medlem bydel St.Hanshaugen) 

                                                                           (Dessverre uten lyd) 

                  Hilde Vestrheim                              (Medlem bydel St.Hanshaugen) 

 

                 Egil Dahl                                     (Medlem ansatt) 

     Ida Weel Skram                               (Medlem ansatt ) 

                   

                 Berit Arnesen                              (Fung. rektor) 

                 Silje Ween                                   (Fung. ass.rektor) 

 

Forfall:    Stig Olai Kapskarmo                       (Medlem bydel St.Hanshaugen) 

                  Marianne Pheiff                                (Medlem foreldre) 

                   

                 Elevrepresentanter 

 

 
16/2020: Godkjenning av innkallling. Godkjenning av referatet fra 03.03.2020. 

                Innkalling godkjent. Referat godkjent. 

 

17/2020:  Tertialrapport for koststed 12213 Marienlyst skole og koststed 52411 

Marienlyst aktivitetsskole 

             Tertialrapporten for koststed 12213 viser at vi får et strammere budsjett  

             fremover og holde nøye oppsyn med aktivitetsnivået. Vi har økt                   

             bemanningen fra forrige skoleår jmf lærernormen. Vi er i et positivt avvik   

             på 1.5 % per i dag. Månedslønn i april er generert resten av budsjettåret,          

            det viser at vi vil ha 2. millioner i underskudd. Dette vil justere seg med       

            endringer i ansettelser og endring av arbeidsforhold. Vi avventer innskudd      

            fra bydelene angående elever i spesialklassene.  

            Tertialrapport for koststed 52411 står i – 857 000, men dette tilsvarer det  

            etterslepet vi har i inntekt fra bydelene for kjøp av plasser i byomfattende  

            gruppe. Vi har bedt om en oversikt over hva AKS har tapt grunnet  

            stenging. Det blir ikke gratisplasser på AKS på 2.trinn i bydel  

            St.Hanshaugen.  

 

 

18/2020: Nytt fra skolen 

- Strategisk plan 2020. Status skolens arbeid med fagfornyelsen: Vi er i rute med 

å planlegge temaperioder som legger i større grad for samarbeid blant lærerne 

samt en rød tråd for elevene, og bedre tilrettelegging for dybdelæring.  

- Coronapandemien: Skolens drift etter stenging 12/3, delvis åpning 27/4 og 
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åpning med omorganisering 11/5. 

                   Gode erfaringer som vi tar med oss videre etter skolen var stengt. 

                   Digitale ferdigheter har økt gir muligheter for bedre tilpasninger 

                   fremover mot den enkelte elev. Struktur og rutiner gir mindre uro, 

                   dette må vi ta med oss videre. Vi hadde tilbud til elever med 

                   samfunnskritiske yrker fra oppstarten, mange som ble oppsøkt 

                   hjemme, eget tilbud til de fleste elevene i spesialklassene. 

                   Miljøarbeiderne hadde jevnlige grupper fra ungdomstrinnet. Lærerne 

                   har jobbet mer enn vanlig, måtte planlegge alt på nytt, mye kontakt 

                   med enkeltelever. Vi må evaluere koronatiden godt etterpå, hva lærte vi?  
- Planlegging av neste skoleår. Personalsituasjonen, inkl. ledelsen. 

                    

                   Vi har ansatt 13 nye lærere fra 2020. Avd.leder for spesialundervisning 

                   Tove Heggedahl går av med pensjon og slutter fra 30.6. Vi har tilsatt 

                   Eirin Beate Ringsbye. Vi har også lyst ut og ansatt inspektør 4.-6. trinn 

                   Sofie B Rustad. Vi har også lyst ut undervisningsinspektør for   

                   spesialklassene, Cecilie Hem, som har fungert i stillingen, ble tilsatt.  

 
- Marienlyst-parken skal rehabiliteres. Skolen har fått nabovarsel og sendt innpill 

i forbindelse med tidsplanen. Uheldig at parken blir delvis stengt nå som vi har 

behov for alternative læringsarenaer. Fikk beskjed om at de utsetter til et godt 

stykke ut i juni. Også spørsmål vedr. lekeapparat ble avklart. 

19/2020: Nytt fra FAU: Ettersendes da representanten ikke hadde lyd. 

 

20/2020: Nytt fra elevrådet.   

      Elevrådet har ikke fått valgt nytt styre= nye medlemmer. 

 

21/2020: Møteplan for høsten.        

                  Forslag til datoer:  15.9.20, 24.11.20  

 

      
       

       

Referatet godkjent 15.09.2020 

 

 

_____________________________                     ___________________________ 
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