Referat fra FAU-møte, Marienlyst Skole
Tirsdag 1. mars 2015
Kl. 18:00 – 20:30
Sted: Auditorium 1(Formidlingsrommet), 2. etasje.

Tilstede: valgte representanter for følgende klasser: 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 3B, 3C, 4B, 5A, 5B,
8A, 8C, 8D, 9B, 9C, 9D, 10A, 10C.
Skolen: Rektor Knut Erik Brændvang
Andre: Catharina Vogt (leder for Marienlyst Vel)
Møtet ble ledet av Hege Brun-Hansen (10 C)

Sak 1: Informasjon fra skolen ved rektor Knut Erik Brændvang




Sommerskolen
Påmelding i perioden 9. – 15. mars. Prinsippet om første mann til mølla gjelder.
Informasjonsbrosjyre kommer i løpet av uke 9.
Informasjon finnes også på: https://sommerskolen.osloskolen.no/
Skolemiljøutvalg (SMU)
Et rådgivende organ som behandler saker som har med elevenes fysiske og
psykososiale skolemiljø å gjøre. Har en rolle som pådriver og kommer med forslag til
tiltak innenfor sitt arbeidsfelt.
Utvalget skal bestå av elever, foresatte, ansatte/skolens ledelse og representant fra
kommunen (bydelspolitiker). Elever og foresatte skal til sammen danne flertall.
Status for utvalget:
Utfordringer med oppmøte og utvalget trenger et nytt foreldremedlem.
FAU forespurt om å innstille nytt foreldremedlem.
Katerina Nezvalova-Henriksen katerina.nezvalova-henriksen@farmasi.uio.no har
takket ja til å være foreldrerepresentant i SMU.
Mer informasjon om Skolemiljøutvalg på Utdanningsdirektoratets side:
http://www.udir.no/Laringsmiljo/Skolemiljoutvalg/

Spørsmål fra FAU-medlemmer til rektor


Spm: Følger lærerne opp elevenes lekser? Lite motiverende for barna dersom de
ikke får tilbakemelding på lekser
Svar: Lærerne skal følge opp elevenes lekser. Rektor tar det med sine lærere.







Spm: Kriterier for utviklingssamtaler, f.eks når de avholdes?
Svar: Samtaler avholdes vanligvis før høst- og vinterferie. Formålet er at
samtalene skal motivere elevene til videre arbeid.
Spm: Status IKT og ny plattform
Svar: Første år med ny plattform som kom litt sent i gang i høst. Det tar litt tid å
bli kjent med ny plattform. Spesielt er foresattes bruk av plattformen lavere enn
ønsket. Rektor anslår større og mer samlet satsing fra starten av neste skoleår.
Terminkarakterer føres i Itslearning i tillegg til terminkarakterer på papir.
For de som vil lære mer om plattformen: http://www.itslearning.no/
Spm: Trafikk- og parkeringsproblematikk, særlig ved skolens egen parkeringsplass
for ansatte på nordsiden. Feilparkerte biler skaper trafikkfarlige situasjoner. Hva
kan gjøres for å bedre forholdene?
Svar: Rektor kan ta problemstillingen med Undervisningsbygg som er skoleeier,
og be om bedre skilting av området.
I tillegg kom flere innspill:
- Kan morgenfuglordningen brukes her?
- Kan vi spørre NRK om noen av deres parkeringsplasser kan benyttes mellom
07:45 og 08:30 for foreldre som skal følge barna inn?

Sak 2: Innstilling av 1 fast representant og 3 vararepresentanter til driftsstyret for perioden
jan 2016 til jan 2018.
9 personer hadde meldt interesse for vervene. FAU innstilte som følger:
Fast representant:
Truls D. Nygaard
Vara-representanter:
Jorunn Flydal
Peter Ølveczky
Kaja Irgens

Sak 3: Fastsettelse av arbeidsform og vedtekter for Marienlyst FAU
Forslag til vedtekter var sendt til FAUs medlemmer i forkant av møtet.
Vedtak:
Forslaget ble vedtatt med enkelte endringer av språklig art.
I tillegg skal nødvendig henvisning til aktuelt lovverk sjekkes og tas inn i §8 Taushetsplikt.
FAU leder kontaktet FUG som bekreftet at henvisningen til lovverket er korrekt.

Det skal også utarbeides et arbeidsdokument som beskriver FAU sin arbeidsform.

Eventuelt:



LUS
Informasjon er sendt ut 1. mars om LUSFRI Marienlyst. Kampanjen starter uke 10
Nettvett
Det skal avholdes informasjonsmøte om Nettvett for foreldre/foresatte på 4.- 7. trinn
Representanter for Redd Barna innleder.
Planlagt som et dialogmøte for bevisstgjøring.

Referent: Øyvind Gjøsteen (8C) og Hege Brun-Hansen

Neste FAU møte: tirsdag 5. april

