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MØTEBOK FRA MØTE I DRIFTSSTYRET PÅ MARIENLYST SKOLE  

Tid: Tirsdag 13.12.2016, kl.16.00.  Sted: Mezzaninen, Marienlyst skole 

 

Til stede:                 

 Hilde Mobekk  (Medlem foresatt)  

 Truls D. Nygaard (Medlem foresatt)  

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

             Ida Hjeltnes Svensen   (Politisk medlem bydel St.Hanshaugen 

             

Linn Therese Eckholdt  (Medlem ansatt) 

             Anette Edvardsen          (Medlem ansatt ) 

 

Knut Erik Brændvang  rektor  

             Berit Arnesen                 ass.rektor 

 

Forfall: 
Almaz Asfaha   (Politisk medlem bydel St.Hanshaugen ) 

             Stian Wiig                      (Medlem elevrepresentant) 

 Edvard Udnæs               (Medlem elevrepresentant) 

              

 

1nnkallingen ble godkjent. 

Referatet fra 15.11.2016 ble godkjent. Elevundersøkelsen som ble skrevet som sak til 

neste møte, må utsettes. 

 

Orienteringssaker:  

 

37/2016: Økonomirapport for aktivitetsskolen og skolen. 

  

          Aktivitetsskolen (AKS) har god kontroll på økonomien.  

          Mindreforbruket skyldes vesentligst periodiseringsavvik. 

           

          Utviklingen for skolen har gått i riktig retning. Vi beregner fortsatt med at vi får ca.1,5  

          mill. i merforbruk. Ikke mulig å ta igjen hele etterslepet på ett år.  

          Driftsstyret tar rektors redegjørelse til etterretning.       

 

38/2016: Skolens strategisk plan – status og fremdrift 

            Rektor presenterte Utdanningsetatens strategiske kart 2017 - 2020 

            Nytt i dette kartet er vektlegging av tidlig innsats. Skolen vil fortsette sine  

            satsingsområder og tiltak innen lesing/skriving/regning og sosial 

            kompetanse/læringsmiljø. Rektor viste også resultater fra ulike kartlegginger og  

            eksamener og fortalte hvordan skolen bruker disse resultatene som et grunnlag for å 

            utvikle tiltak. (Se også referat fra forrige møte vedr.tiltak).  
 

39/2016: Nytt fra skolen 

- Byggesaken 

Rektor redegjorde for planen for etablering av en midlertidig paviljong i store 

skolegård fra sommeren 2017 for å avhjelpe romsituasjonen i påvente av at 
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nybygget skal stå ferdig til skolestart 2018. Paviljongen får 3 klasserom og 

grupperom, arbeidsrom for 3-4 lærere og garderober/wc for ansatte og elever. 

 

Saken har vært drøftet og godkjent av skolen Arbeidsmiljøutvalg.  

Driftsstyret slutter seg til planen om å bygge midlertidig paviljong i skolegården for 

skoleåret 2017-2018, forutsatt at angitte tidsfrister for ferdigstillelse overholdes. 

 

- Prøver og kartlegginger 

Se sak 38  

 

40/2016: Nytt fra FAU 

             -    FAU planlegger sammen en aksjonsdag for nettvett, - en annerledes skoledag og  

                  med foreldremøte om kvelden. Datoen er 13.februar. 

 

             -    Klassekasser skal være frivillige. Det er klassekontakten – ikke kontaktlærer – som 

                  administrerer klassekassen. Den skal ikke gå til ordinære læringsaktiviteter,  

                  gratisskole-prinsippet gjelder. 

 

- FAU ønsker et eget område i portalen. Rektor har fått opplyst at det ikke er mulig, 

men vil sjekke saken videre. 

    

- Foreldres bruk av portalen. Mye tyder på at en del foreldre ikke åpner informasjon i 

portalen, men baserer seg på videresending til sin e-post. Gjennom dette venner de 

seg ikke til å se i portalen, f.eks. vedr. vurderingsmeldinger. Det er et mål at 

foresatte skal være fortrolige med bruk av portalen. Det ble reist spørsmål ved om 

det er foresatte som mangler kompetanse i bruk av portalen, men som kvier seg for å 

melde fra om dette. I tillegg til at bruk ble demonstrert på foreldremøter i høst, ble 

det foreslått en stand/mini-workshop på Nettvettedagen. 

  

 

41/2016: Nytt fra elevrådet 

                 Ingen rep. møtte.  

                 Elevrådet var representert på Elevrådskonferansen, og har også mottatt  

                 elevrådsprisen for 2016. 

 

                  Handlingsplan mot krenkende handlinger har blitt revidert, og elevrådet har vært  

                  involvert i dette arbeidet. 

 

Eventuelt: Driftstyret skal evaluere sitt eget arbeid. Forslag om at dette gjøre på marsmøtet. 

 

 

Møteplan for vårhalvåret 2017: Tirsdag 17.januar, tirsdag 15.mars og tirsdag 13.juni 

 

Referatet godkjent____/_____, 2017 

 

 

 

___________________________                                 ___________________________ 
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