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Referat fra FAU-møte, Marienlyst Skole 
Tirsdag 13.september 2016 

Kl. 18:00 – 20:00 
Sted: Auditorium 1 (Formidlingsrommet), 2. etasje. 

 
Tilstede: valgte representanter for følgende klasser: 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 3A, 3B, 3C,4A, 4B, 4C, 5A, 6A, 
6B, 7A, 7B, 8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9B, 9C, 9D, 10B, 10C, 10D. 
 
Skolen: Rektor Knut Erik Brændvang 
 
Andre: Drago Bergholt 4C, Catharina Vogt Marienlyst og Fagerborg Vel (til stede under sak 3) 
 

Mangeårig leder av FAU, Hege Brun-Hansen, ledet sitt siste møte. Tusen takk for innsats.  

 

Sak 1. Informasjon fra skolen ved rektor Knut Erik Brændvang 

Et godt, aktivt og engasjert FAU er viktig for en god skole. 

 Presenterer 2 nyttige sider for foresatte: Udir.no (Utdanningsdirektoratet) og fug.no 

(Foreldreutvalget for grunnskolen). 

 Det er et kontinuerlig behov for å arbeide med nettvett, se sak under evt.  

 Full skole. Bygger paviljong i skolegården for å avlaste. Skal stå et par år inntil det planlagte 

nybygget i Blindernveien 8 blir ferdig. Dette skal bli et varig bygg. Starter opp med nye 

brukermøter nå. Leder for driftsstyret deltar på disse. 

 God oppstart på skoleåret er rektors opplevelse. 

 SiO sitt planlagte bygg for studentboliger i Blindernveien 6: DS har uttalt seg om sikkerhet for 

elever spesielt trafikkbelastning i forhold til skolevei. 

Innspill som kom underveis:  

Fra forelder i 3. klasse. Stor overgang – lite aktivitet, mye «sittetid», urolig miljø.  Rektor går ikke inn 

på klasser konkret, men sier generelt at grupper er ulike. 

Svar fra rektor: Skal sjekke dette med lærerne. 

Til at alt digitaliseres. Hvis vi skal begrense skjermbruk, hvorfor begrense papir til for eksempel 

ukeplan?  

Svar fra rektor: Digitale ferdigheter er et kompetansemål for skolen. Skolen ønsker at både elever, 

lærere og foresatte skal bli bedre til å bruke It’s Learning aktivt. Dette ses på som fornuftig bruk av 

tiden elevene har foran skjermen. Hovedregel er at man får ukeplanen elektronisk. 

 

Sak 2. Konstituering av FAU med valg av leder og kasserer samt evt. nestleder og sekretær.        

Faste møter hver første tirsdag i måneden. Unntak forekommer i forbindelse med ferier. 

Valgt ny leder, nestleder og kasserer ved akklamasjon: 

Leder: Drago Bergholt, 4 C 
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Nestleder: Tarjei Skirbekk, 8A og 8C 

Kasserer: Kjetil Eide, 2B 

Fast referent: Christina Dorthellinger Nygaard når hun er på møter (vara 9B) 

 

Sak 3. Bygging av studentboliger i Blindernveien 6. Presentasjon av et 3. alternativ utarbeidet av 

skoleelever ved Marienlyst skole. 

Presentasjon ved to elever fra Marienlyst, Magnus og Fredrik fra 7. klasse. Ti elever fra trinnet står 

bak et alternativt Minecraft-hus. De har vært på møte i plan og bygningsetaten og presentert 

forslaget sitt der. Det er første gang kommunen har mottatt et forslag fra publikum, og første gang 

de har mottatt forslag i Minecraft. Forslaget er sendt inn uavhengig av Driftsstyret (DS) og FAU pga. 

at høringsfristen gikk ut 2. september før første FAU og DS møte. 

Alfred (7. klasse) som også er med i Minecraft gruppen, har skrevet et brev til kommunen og det er 

opprettet sak på minsak.no. FAU oppfordrer foresatte om å lese oppropet og vurdere om de ønsker å 

signere dette. Se lenke: https://minsak.no/sak/1062?msg=sign 

 

Sak 4. Informasjon om og inndeling i arbeidsgrupper. Valg av gruppeledere. 

En rekke forslag ble lagt frem i forhold til inndeling av arbeidsgrupper i FAU. Blant annet opprettelse 

av nye grupper i tillegg til de som eksisterte i fjor, samt å inndele FAU-medlemmer i en barnetrinns- 

og ungdomstrinnsseksjon. Også bruken av møtetid på henholdsvis gruppearbeid og plenumssesjoner 

ble diskutert. Grunnet manglende tid gis leder og nestleder fullmakt til å fastsette gruppestruktur. I 

tillegg kommer sesonggrupper: 

 17. mai komité (vår, 2. og 5. trinn) MAL finnes 

 Juleballkomité (høst, 10.+evt noen 9. trinn) MAL finnes 

 Skoletur, 8. trinn MAL etterlyst 

VEDTAK: Gruppene spikres av leder og nestleder. Oversikt over gruppene sendes ut før neste FAU 

møte slik at FAU representantene kan melde seg på den gruppen de ønsker å jobbe i.  

 

 

Sak 5. Gruppearbeid/utveksling av informasjon. 

Det ble ikke tid til gruppearbeid. 

Valg til Skolemiljøutvalget (SMU) 

Det skal sitte 2 representanter fra foresatte i skolemiljøutvalget. Ideelt: to representanter og to vara. 

Valgt 2 representanter: 

Synne Sidenius, 7A 

Solveig Mohn, 3A og 4C  

https://minsak.no/sak/1062?msg=sign
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Sak 6. eventuelt 

1. Forslag om å opprette en bibliotekgruppe som kan se på hvordan biblioteket kan utnyttes best 

mulig. Det var stemning for å opprette en slik gruppe. Det er imidlertid leder og nestleder som 

fastsetter gruppene. 

2. Nye skolegrenser. UDE skal ha skolebasert og ikke adressedefinert opptak til ungdomsskoler. 

Denne saken kommer til høring 21. september 

3. Info om sak på 9. trinn der seksualisert innhold har vært delt i SoMe og der FAU-rep fra trinnet har 

fått inntrykk av at lærerne ønsker bistand. Rektor nevnte også situasjonen. Dette går rett inn i 

nettvett-arbeidet. Kanskje også andre arenaer? 

 

 

Referent: Christina Dorthellinger Nygaard, mor 9A og Hege Brun-Hansen 

 


