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MØTEBOK FRA MØTE I DRIFTSSTYRET PÅ MARIENLYST SKOLE  

Tid: Tirsdag 17.01.2017, kl.16.00.  Sted: Mezzaninen, Marienlyst skole 

 

Til stede:                 

 Hilde Mobekk  (Medlem foresatt)  

 Truls D. Nygaard (Medlem foresatt)  

   

Linn Therese Eckholdt  (Medlem ansatt) 

             Anette Edvardsen          (Medlem ansatt ) 

 

             Stian Wiig                      (Medlem elevrepresentant) 

 

Knut Erik Brændvang  rektor  

             Berit Arnesen                 ass.rektor 

 

Forfall: 
            Ida Hjeltnes Svensen   (Politisk medlem bydel St.Hanshaugen 

             Almaz Asfaha   (Politisk medlem bydel St.Hanshaugen ) 

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

 Edvard Udnæs                (Medlem elevrepresentant) 

              

FAU- leder Drago Bergholt møtte som observatør og redegjorde under sak 6. 

 

1/2017   1nnkallingen ble godkjent. Referatet fra 13.12.2016 ble godkjent med rettelse av 

              møtedato i mars. Denne ble endret til 7.mars. 

     

Vedtakssaker:  

 

2/2017:    Budsjett for 2017, koststed 52411 Marienlyst aktivitetsskole.  
                Driftsstyret godkjenner forslaget til budsjett for Marienlyst aktivitetsskole for 2017. 

 

3/2017:    Budsjetter for 2017, Marienlyst skole.  

Driftsstyret godkjenner forslag til budsjetter 2017 for funksjonene 202 og 222 med 

bemerkning om at det skal arbeides for at det kan gjennomføres et seminar for det 

pedagogiske personalet så snart økonomien tillater det. 

Skolens rektor gis myndighet til å disponere eventuelle budsjettjusteringer i løpet av 

året. 

 

4/2017:    Strategisk plan for Marienlyst skole 2017 
                 Driftsstyret godkjenner strategisk plan for 2017. 

 

Orienteringssaker: 

 

5/2017:    Nytt fra skolen og AKS 

- Tilsyn fra bydel St.Hanshaugen 

Bydelsoverlegen har holdt tilsyn vedr. fysiske og psykisk læringsmiljø. Foreløpig, 

generell tilbakemelding er at det stort sett var bra, men rapport kommer.  

- Nettvettdagen 13.februar. Se sak 6. 
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-  Det starter opp et kurs i koding for alle elever på 4.trinn på MAKS. De skal 

undervises av ungdomsskoleelever som har blitt kurset i opplæring av 

Utdanningsetaten. 

 

6/2017: Nytt fra FAU 

               -      Ny gruppe i FAU er "Bibliotekgruppa". Planlegger en aktivitetsuke på  

                      ettermiddagstid 6.- 10. februar. Utprøving av ulike aktiviteter som skal bidra til å 

                      skape mer aktivitet og interesse for å bruke skolebiblioteket. Skal evalueres i  

                      ettertid med sikte på å finne frem til tilbud som skolen og foresatte kan jobbe 

                      videre med for å få inn som en del av skolebibliotekets ordinære tilbud 

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

                      med foreldremøte om kvelden. Datoen er 13.februar. 

 

7/2017: Nytt fra elevrådet 

                       Elevrådet ønsker å ta opp forslag til endringer i ordensreglementet. De kommer 

                       med konkrete forslag. 

                  

 

Eventuelt: 1) Publisering av halvårsvurderinger. Det er vanskelig for foresatte å se  

                        vurderingene/karakterene samlet. Skolen sjekker dette. 

 

                   2) Høringsmøte om ny ressursfordelingsmodell. Ny rapport fra Deloitte kommer 

                      1.februar. Berit Arnesen går på møtet. Driftsstyret får rapporten tilsendt og  

                       medlemmene må hver for seg sette seg inn i den. Driftssyreleder og rektor 

                       kommuniserer om videre arbeid, da høringsfristen er før neste møte. 

 

 

Videre møteplan for vårhalvåret 2017: tirsdag 7.mars og tirsdag 13.juni 

 

Referatet godkjent____/_____, 2017 

 

 

 

___________________________                                 ___________________________ 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 


