Referat fra FAU-møte, Marienlyst Skole
Tirsdag 6. desember 2016
Kl. 18:00-20:00
Sted: Auditorium 1 (Formidlingsrommet), 2. etasje.
Til stede:
Valgte representanter for følgende klasser: 1A, 1C, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B,
6A, 6B, 7A, 7B, 8A, 8B, 8D, 9C, 9D, 10B, 10C, 10D.
Skolen: Rektor Knut Erik Brændvang
Andre: FAU-leder Drago Bergholt (4C), Catharina Vogt (Marienlyst og Fagerborg Vel)

1. Informasjon fra skolen ved rektor
a)

Om nasjonale prøver og elevundersøkelsen:
- Nasjonale prøver gjennomføres i 5., 8. og 9. trinn: Lesing, matte og engelsk lesning i
5. og 8. trinn, lesing og matte i 9. trinn. Marienlyst-resultatene måles mot snittet i
Oslo og utvikling fra år til år. Resultatene varierer fra år til annet, men er i positiv
utvikling. Etter rektors mening noe svake resultater på 5. og 8. trinn, gode resultater
på 9. trinn. Rektor vil gjennomgå resultatene på neste FAU-møte i januar -17.
- Elevundersøkelsen – elevenes egen vurdering av trivsel på skolen mv. Etter rektors
mening et jevnt resultat, særlig fremgang med stadig færre tilbakemeldinger om
mobbing. Helt borte er imidlertid ikke dette. Skolen har ideelt sett nulltoleranse hva
gjelder mobbing (se også neste punkt). Skolen ser imidlertid en generell positiv
utvikling i elevundersøkelsene.

b)

Om «Handlingsplan mot mobbing/Handlingsplan mot krenkende adferd»
- Denne planen skal ha vært/ vil bli gjennomgått på foreldremøtene i klassene. Dette
har skjedd i mindre grad og vil bli tatt opp med lærerne. Foreldremøtet på nyåret kan
være et egnet tidspunkt for gjennomgang av planen. Planen vektlegger det
gjensidige ansvar i saker med mulig mobbing/krenkende adferd, samt skolens plikt til
å undersøke og handle ved meldinger om slike saker. Det er et særlig mål å øke
foreldre, elever og læreres bevissthet og innsikt. Elevrådet er særlig fornøyd med
satsingen. Planen vil bli sendt ut til FAU-representantene.

c)

Nettvettdag på Marienlyst skole
-

Vil bli gjennomført 13.02.17. Se egen mail til FAU-representantene om dette.
Program kommer.

2. Fellessesjon
2.1 Oppdatering fra gruppene
FAU-leder
FAU-ledermøte: Felles møte for FAU-ledere fra ca. 45 skoler i Oslo, skolenes ledelse og
skolegruppesjefen. Marienlyst skole ble presentert. Utveksling av felles problemstillinger
og suksesshistorier fra skolen ble presentert.
-

FAU Marienlyst på nett: Se egen mail om dette fra FAU-leder. FAU ligger nå på
Dropbox. Alle bes sikre seg tilgang til denne. Vesentlig dokumenter, referater, notater
og andre meldinger mellom FAU-ledelse og representanter blir å finne der.

Bibliotek- og skolemiljøgruppa
Bibliotek: Skisse til opplegg for «Biblioteksuke» ble presentert. Denne vil bli arrangert i
februar 2017. Elevrådet og skolen er involvert. Man vil søke FAU om finansiell støtte til
noe utstyr mv. for uken. Kommer tilbake med detaljert søknad om dette.
Skolemiljø: Oppfølgingskampanje av tidligere kampanje «Du er…» foreslås
gjennomført. Materiale er klart. Vil bli presentert på neste FAU-møte i januar 2017.
Kampanje er mest egnet for gjennomføring ved skolestart høst 2017.
Trafikk og sikkerhet: Morgenfuglordningen må vedlikeholdes. Se også punktet over. Se
ellers liste over oppgaver på nettet. Kommer tilbake til disse sakene jevnlig.
Nettvett: Gruppen har nylig startet opp. Se også punktet under om Nettvettdag 2017. Det er
mye info å hente på nettet selv om «nettvett», barns nettbruk, muligheter og utfordringer mv.
Informasjon på et høyt kvalitativt nivå finnet man bl.a. på nettstedet til Senter for IKT i
utdanningen, se lenke https://iktsenteret.no/
Juleball (10. klasse): Juleball 12.12.16. Alt planlagt og i rute.
2.3 Nedleggelse av «Leker’n»
Marienlyst vel v/Catharina Vogt orienterte. Anlegget/fritidstilbudet er igjen utsatt for mulig
nedleggelse fra bydelen. Marienlyst vel har engasjert seg for å bevare anlegget og tilbudet
og ber om støtte fra FAU i dette arbeidet. Se egen mailkorrespondanse fra FAU-leder og
Catharina Vogt om sakens status i ettertid. Saken er foreløpig stilt i bero i bydelen/vil bli av
bydelsutvalget krevd vurdert på nytt (anlegget sorterer under Bydel St. Hanshaugen, men er
åpen for alle i nærområdet).
2.4 Morgenfuglordningen ved Marienlyst skole
Det ble orientert om ordningen av Camilla Moen. Det vil rutinemessig bli sendt ut skriv om
denne ordningen i første rekke til alle førsteklasse-foreldre.
2.5 Oppdatering økonomi – FAU
-

-

FAU-leder og kasserer har tatt initiativ til å registrere FAU i Brønnøysund-registrene slik
at FAU kan opprette egen bankkonto. Dette vil kreve eget stiftelsesmøte i FAU. Saken
vil bli tatt opp igjen på neste FAU-møte i januar 2017.
FAU vil legge inn som årlig foreteelse gjennomgang av budsjett og regnskap.

2.6 Eventuelt
Ingen saker på eventuelt.

3. Gruppesesjoner
Ingen saker på gruppesesjoner.
——
Neste FAU-møte er tirsdag 10. januar.
——
Referenter: Bjørnar Vold-Sarnes, Drago Bergholt

