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MØTEBOK FRA MØTE I DRIFTSSTYRET PÅ MARIENLYST SKOLE  

Tid: Tirsdag 15.11.2016, 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 13.09.2016 ble godkjent etter rettelser. 

 

Orienteringssaker:  

 

31/2016: Økonomirapport for aktivitetsskolen og skolen. 

 

          Aktivitetsskolen (AKS) har god kontroll på økonomien.  

          Mindreforbruket skyldes vesentligst periodiseringsavvik. 

           

          Skolens tertialrapport er gjennomgått med økonomiavdelingen i UDE. Vi har 

          redusert aktiviteten og har i høst ca. 7 årsverk mindre. Vi er på rette vei, men regner 

          fortsatt med at vi får 1,5 mill i merforbruk. Ikke mulig å ta igjen hele etterslepet på ett år.  

          Vi har ikke fått alt av forventete høstjusteringer. Lønnsutgifter er ca 1.2mill 

          høyere enn budsjettert. Driftsstyret tar rektors redegjørelse til etterretning.       

 

32/2016: Skolens satsingsområder 2016 

-  Vi viderefører UiU skriving i alle fag. Opplegget er opprinnelig for ungdomsskolen, 

men vi legger vekt på å gjøre dette aktuelt på alle trinn. 

-  Skolen deltar i etatens matematikksatsing på flere områder. Vi har deltatt på metodikk-

kurs med et stort antall lærere, vi har utarbeidet "Prinsipper for god 

matematikkundervisning", og skolen deltar i et prosjekt for bedre gjennomføring, 

som følger tett opp elever på u-trinnet som scorer lavt  i matematikk.   

-   Vi satser videre på arbeid for godt læringsmiljø og imøteser resultatene av årets 

elevundersøkelse, der elever fra 5.-10.klasse blir spurt om trivsel, undervisning og 

læring. 
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33/2016: Utdanningsetatens strategiske kart 2017 - 2020 

              Kartet har ennå ikke kommet fra Utdanningsetaten, men vi forventer ikke store 

              endringer. Skolen vil fortsette sine satsingsområder og tiltak innen 

              lesing/skriving/regning og sosial kompetanse/læringsmiljø. 

 

 34/2016: Nytt fra skolen 

-   Nasjonale prøver: Gode resultater på prøvene på 8. og 9.trinn. 5.trinn ikke  

      publisert ennå. 

-   Elevundersøkelsen er i gang. Resultater presenteres neste møte. 

-   Medarbeiderundersøkelsen. Ny versjon i år. Vi er i gang med å analysere resultatene 

Presenteres i neste møte. 

-    Ledelsen har vært på seminar med område E. Foreleser var Vanessa Rhys Jones. 

Tema var "Konsistens" – sammenheng mellom mål, planer og praksis. 

Hovedbudskap at det er av stor betydning at ledelsen følger godt med hva som er 

praksis i klasserommet. 

-     Aktivitetsskolen har gjennomført et vellykket personalseminar. Bl.a. foreleser fra 

Læringsmiljøteamet som også var på lærernes planleggingsdager i august. 

 

 

 35/2016: Nytt fra FAU  

                 FAU har opprettet en ny komité – bibliotekkomitéen – som samarbeider med skolens 

                 prosjektgruppe for utvikling av samarbeid med Deichmanske bibliotek. Komiteen 

                 har planlagt en aktivitetsuke på biblioteket i begynnelsen av februar 2017. 

                                                

36/2016: Nytt fra elevrådet. 

                  Ingen møtt  

 

Eventuelt 

 

Det ble fremmet forslag om at driftsstyret skal evaluere sin virksomhet.  

(Tidspunkt ikke fastsatt?) 

 

Utbetaling av honorar for avholdte driftsstyremøter. Berit Arnesen følger opp dette. 
  

 

Neste møte er tirsdag 13.12.2016, kl. 16.00.  

 

 

Referatet godkjent____/_____, 2016 

 

 

 

 

___________________________                                 ___________________________ 
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