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Møteleder/innkaller: Drago Bergholt 
Referent: Hallvard Ystad  
Til stede: 
FAU-representanter fra følgende klasser: 1B, 1C, 2B, 2C, 3A, 3C, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 6A, 6B, 7A, 7B, 8B, 
8C, 8D, 9C, 9D, 10B, 10D. 
Skolen: Rektor Knut Erik Brændvang, sosiallærer Cecilie Hem (barnetrinn), sosiallærer Annichen Hveding 
(ungdomstrinn) 
Andre: FAU-leder Drago Bergholt (4C) 
 

 
1. Informasjon fra skolen ved rektor Knut Erik Brændvang 
 
Rektor presenterte resultater fra Nasjonale prøver i lesning, regning og «digitale ferdigheter», samt 
fra Elevundersøkelsen (som ikke måler faglig nivå, men en del andre faktorer). 

 Med få unntak er skolens resultater bedre enn resultatene ved de andre skolene i samme 
skolegruppe. 

 Avgangselevenes eksamenskarakterer tyder på at Marienlystlærerne setter noenlunde 
riktige standpunktkarakterer (små avvik mellom standpunkt og eksamen). 

 Det observeres forskjeller mellom klasser på samme trinn. Rektor forteller at «veien videre» 
for skolen bl.a. er mattekursing av lærere og arbeid for at lærerne skal samarbeide mer slik 
at klassene møter like opplegg. 

 Rektor ber foreldrene støtte opp om skolens retningslinjer og skolens valg. 

2. Fellessesjon 
 
2.1 Nettvettsdagen, presentert av rektor og sosiallærerne (Cecilie Hem og Annichen Hveding) 

 Dagen skal bli en årlig foreteelse 

 Forskjellige opplegg vil kjøres for elever i 1-3. klasse, 4-6. klasse og 7-10. klasse 

 Det produseres bannere, T-skjorter og plakater 

 Det serveres masse god mat i kantina 

Rektor ønsker et sterkt samarbeid med foreldrene om denne dagen. Skolen kan organisere og 
gjennomføre hele opplegget alene, men det er ønskelig å vise at både skolen og hjemmene ser på 
nettvett som en svært viktig del av elevenes (ut)dannelse: Dette er noe man står sammen om. 
Derfor følgende: 

 FAU stiller med voksne i en matgruppe. Det hadde vært fint å bli opp mot 8 i denne gruppa, 
så FAU-lederen forfatter en epost som FAU-representantene kan sende ut til foreldrene i 
de forskjellige klassene for å spørre etter frivillige. 

 Skolen er åpen på nettvettsdagen 13. februar. Alle foreldre er velkomne til å være til stede 
og se på alt som foregår (gruppearbeider og eksterne foredragsholdere, program er 
tilgjengelig på skolens hjemmeside). At skolen er åpen, betyr at det er anledning til å 
komme inn i klasserommene og se på. Det er ikke bare et tilbud fra skolen, men like mye et 
ønske om at foreldrene kommer! 

 



2.2 Nytt siden sist 

 Skolens driftsstyre har vedtatt skolens budsjett for 2017. FAU-medlemmene har tilgang til 
papirer som FAU-leder har delt i vår felles Dropbox-mappe. Under driftsstyremøtet opplyste 
rektor bl.a. om følgende: 

o Skolen bruker mindre penger på vikarer enn tidligere (mindre sykefravær). 
o På sikt ønsker rektor å vurdere finansiering av leirskoleopphold, og dette kan 

komme som sak i FAU i løpet av året. 
o Lærerstaben på Marienlyst skole har ingen «seminardag» slik som på enkelte andre 

skoler. En mulig løsning er at foreldrene overtar skolen en dag eller to, slik at 
lærerne kan reise på seminar. 

 Det avholdes skolegruppemøte i skolegruppene E og F den 15. februar. Saker man ønsker 
tatt opp der må bringes til FAU-leder Drago Bergholt så fort som mulig. 

 Oppsummering fra juleballet utsettes til neste møte. 

 Biblioteksuken (BiblioMarienlyst) er i gang, og foreløpig ser dette ut til å bli en stor suksess. 
Det har vært stor pågang av elever i biblioteket. Skolen har fått en bibliotekarassistent, og 
det ser ut til å være mulig å holde biblioteket åpent til kl. 16.00 hver dag fremover! 
Fotoboksen blir billigere enn antatt, så FAU får ingen økonomiske overraskelser fra den 
kanten. Og samtidig som dette pågår deltar skolen i et prosjekt med Deichmanns og 
Making Waves hvor fellesmålet er økt bruk av biblioteket. FAUs biblioteksgruppe har vært 
med i møter med skolen/Deichmanns/MW, og alle parter er entusiastiske. 

 Økonomi: Stiftelsespapirene som FAU-representantene undertegnet i forrige møte er sendt 
til Brønnøysund. FAU venter på organisasjonsnummer derfra. Når dette kommer vil FAU 
være en forening og kan ha bankkonto. FAUs kasserer kan glede seg til å slippe å betale 
formuesskatt for å passe på FAUs penger. 

2.3 Frogner stadion hever prisen på skolebruk av anlegget 

Enkelte andre skolers FAU reagerer på dette, da skolene ikke lenger vil ha råd til å bruke Frogner 
stadion i samme grad (færre skøytetimer i gym). FAU på Marienlyst vil støtte et eventuelt opprop 
mot prisøkningen, men ikke involvere seg ytterligere ettersom Marienlystlærerne pleier å ta med 
elevene andre steder, de gangene det gås på skøyter. 

2.4 FAUs rolle i forbindelse med strategiske skoleplaner 

Driftsstyret har vedtatt «strategisk plan» for Marienlyst skole. Denne inneholder (ifølge skolen selv) 
konkrete tiltak og mål, og er tilgjengelig i Dropbox. FAU-leder ber representantene lese gjennom, 
og foreslår at planen følges aktivt opp av FAU i løpet av året. Det kan være verdifullt dersom 
foreldrene bidrar med synspunkter på skolens strategi og tiltaksplan. 

3. Gruppedeling (ungdomstrinn/barnetrinn) 
 
Merk: Referenten satt med barnetrinnet og oppsummerer derfra. 

FAU foreslår også i år en «lusekampanje». Alexander Jensenius (1B) skal gjennomse 
dokumentene som ble brukt for et år siden og oppdatere dem til 2017-bruk. Vi ser for oss å invitere 
hele skolen til å bruke lusekam uken etter vinterferien. Det vil gå ut skriv fra FAU, vi vil be om at 
klasseforstanderne informerer via ukeplanene, samt informere via Berat (inspektør, 9-10. trinn og 
mottak). Også SMS-systemet kan brukes dersom dette tillates. 

 

Møtet heves kl. 19.55 

Neste møte finner sted tirsdag 7. mars kl. 18.00-20.00. 

 


