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MØTEBOK FRA MØTE I DRIFTSSTYRET PÅ MARIENLYST SKOLE  

Tid: Tirsdag 13.06.2017, kl.16.00-18.00.  Sted: Mezzaninen, Marienlyst skole 

 

Til stede:                 

 Hilde Mobekk  (Medlem foresatt)  

 Truls D. Nygaard (Medlem foresatt)  

   

              Ida Hjeltnes Svensen   (Politisk medlem bydel St.Hanshaugen 

             Paal Anker-Nilsen   (Politisk medlem- bydel St.Hanshaugen  

 

Linn Therese Eckholdt  (Medlem ansatt) 

             Anette Edvardsen          (Medlem ansatt ) 

              

              Edvard Udnæs                (Medlem elevrepresentant) 

              Hilmar Vidgren-Iversen (Medlem elevrepresentant) 

 

Knut Erik Brændvang  rektor  

             Berit Arnesen                 ass.rektor 

 

Forfall: Almaz Asfaha   (Politisk medlem bydel St.Hanshaugen ) 
            Stian Wiig                      (Medlem elevrepresentant 
   

15/2017: Godkjenning av referatene fra 7.mars og 14.mars, 2017.  

               Godkjenning av innkalling. 

               Referater og innkalling godkjent. 

                

Vedtakssaker:  

16/2017: Fag-og timefordeling for skoleåret 2017-2018.      

                Med dagens fag-og timefordeling har 4.trinn flere timer enn 5.trinn. Skolen ønsker å  

               flytte en norsk-time til 5.trinn. Elevene det gjelder får da totalt en time mer i løpet 

               skoleløpet, så ingen taper på dette. Skolen ligger over det nasjonale minstekravet til  

               timetall. Driftsstyret sluttet seg til forslaget, men ønsker en gjennomgang av fag-og  

               timefordelingen til høsten. 

                                                    

Orienteringssaker: 

 

17/2017: Økonomirapport for koststed 12213 Marienlyst skole og koststed 52411 

               Marienlyst AKS.  

               AKS har en stort mindreforbruk, vel 1 million. Noe skyldes periodisering, innkjøp er  

               vedtatt, men ikke gjort ennå. Bemanningsplan på Neptun er noe usikker. Vi har i disse  

               dager møter om nye elever for å sikre riktig oppfølgingsressurs. De plassene skolen 

               selger til bydelene er ennå ikke helt på plass for nye elever, samt at noen har betalt inn  

               for høsthalvåret på forskudd. Men total sett er økonomien under kontroll. 

 

               Skolen har nå begynt å få økonomien under god kontroll, og vi har pr. i dag et  

               mindreforbruk på lønn. Skolen taper leieinntekter, men en ny gjennomgang av 

               kompensasjon for gratis utlån av lokaler til frivillige organisasjoner forventes å 

               oppveie for dette, mulig også gi merinntekt. Skolen styrer mot en økonomi i balanse     
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                   ved årets slutt. Ansatte -  representanten påpekte at det er viktig at skolen får  

                   dekket sine egne behov før f.eks. utleie/ utlån av aulaen, spesielt i forbindelse  

                    med jul og sommer. 

 

 

18/2017: Nytt fra skolen 

- Personalsituasjonen. Skolen har hatt utlysninger og foretatt tilsettinger bl.a. ny 

sosiallærer barnetrinnet. Mange godt kvalifiserte søkere. Tre lærere går av med 

pensjon. To går til andre stillinger. Alle stillinger tilsatt. 

- "Teach first". UDE og Statoils realfagssatsning. Skolen har fått en trainee med 

støtte til lønnsmidler 20% som skal arbeide på 8.trinn og ha forsert- grupper i 

matematikk.  

- Førskoledager ble avviklet i slutten av mai. FAU-leder deltok.  

Skolen har fått tilbakemeldinger fra foresatte om at opplegget var vellykket. 

- Overgangsprøver for 4. og 7.klasse har blitt avholdt (Oslosprøver). Meget gode 

resultater F.eks. 70-80% på 7.trinn på øverste nivå.  

- Ny organisering av skoledagen. Skoledagene begynner til vanlig kl. 8.30 mot 

kl.8.15 i dag. Bl.a. åpner det for mulighet til å holde "Norsk intensiv språkkurs" og 

leksehjelp, samt møter med foresatte om morgenen. Dessuten blir det fellesmøte, 

knyttet til pedagogisk utviklingsarbeid, til kl. 9.15 en dag i uka for alle lærere. 

- Forsert løp i matematikk videreføres for de som deltar nå. Det er både fordeler og 

ulemper ved å ha et tilbud om forsert på skolen. Det er etterlyst en sentral 

evaluering i forhold til UDEs mål om at 20% skal forsere. 

 

19/2017: Nytt fra FAU 

                      FAU har forhåndsvarslet at de har noen saker, bl.a. knyttet til lekser, men Drago  

                      Bergholt ble dessverre akutt forhindret fra å delta på driftsstyremøtet. Sakene tas 

                      på neste møte.                   

 

20/2017: Nytt fra elevrådet 

                      Elevrådet fremmet to saker. 

1) Mobiltelefon- reglementet.  

Elevrådet ønsker ordensreglementet endret og argumenterte for dette. 

Rektor nevnte at flere forhold i skolens ordensreglement bør endres. Driftsstyret 

tar opp skolens ordensreglement til revisjon til høsten. 

2) Det kommer nå en sak i bystyret vedrørende mottaksklasser, Elevrådet ønsker at 

skolen skal utarbeide en strategi for inkludering av mottaksklasser på skolen. 

Driftsstyret slutter seg til denne oppfordringen. 

 

 

Eventuelt:  

1) Referatene fra driftsstyret. 

Det ble stilt spørsmål om hvordan referat fra driftsstyret skal utformes. Hvem 

skrives det for?  

Hensikten med referatet er at det skal kunne leses og forstås også av den som 

ikke har vært på møtet. Særlig viktig for varamedlemmer. Driftsstyret ønsker at 

referatene spisses noe mer f.eks. i forhold til vurderinger av arrangementer og 

prosjekter på skolen, slik at i den grad man gjengir vurderinger av disse, skal 

vurderingen bygge på utførte evalueringer, ikke "synsing". For øvrig uttrykte 

driftsstyret at referatene fungerer i den form de er nå. 
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2)  Etter mange år som engasjert og aktiv foresatt går Hilde Mobekk nå ut av 

driftsstyret pga at hennes datter slutter på skolen. Det ble rettet en stor takk til 

Hilde for hennes innsats for Marienlyst skole! 

 

 

 

Neste møte: Tirsdag 12.09.2017. 

 

Politiske rep. og foreldrerep. i driftsstyret er også velkommen på skolen til å overvære en 

sommeravslutning i aulaen  torsdag 22.06. kl.10.00.  

 

 

God sommer! 

 

Referatet godkjent____/_____, 2017 

 

 

 

___________________________                                 ___________________________ 

driftsstyreleder      rektor 

 

 

 
 
 

 

 

 
 


