Referat fra FAU-møte, Marienlyst Skole
Tirsdag 10. januar 2017
Kl. 18:00-20:00
Sted: Auditorium 1 (Formidlingsrommet), 2. etasje.

Møteleder/innkaller: Drago Bergholt
Referent: Petrus Eide
Til stede:
FAU-representanter: 1A, 1B, 1C, 2B, 2C, 4C, 5A, 5B, 6A, 6B, 7A, 8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9C, 9D, 10B, 10C.
Skolen: Rektor Knut Erik Brændvang, inspektør Silje Ween (5-8. trinn), Berat Haklaj (9-10. trinn og mottak)
Andre: FAU-leder Drago Bergholt (4C), Driftstyrerepresentant Hilde Mobekk, Anne Kari Ødegård

Nr.

1

Sak
Informasjon fra skolen ved rektor Knut Erik Brændvang
Silje og Berat introdusert som nyansatte inspektører på skolen
Inneklima: Skolen får besøk av Undervisningsbygg for gjennomgang av
inneklima
Nettvett dagen 13. februar med foresatte på kvelden der det blir invitert til
foredrag i aulaen. Invitasjon kommer.
Handlingsplan mot mobbing: se hjemmesiden under fanen «Til Foresatte»
Nytt prosjekt: IKT-prosjekt om koding for 4. klasse samt at skiskolen starter
Halvårsvurdering kommer i uke 2 på It’s Learning (logg dere inn)
Ungdomsmiljø: Hvordan samarbeider skolen med politiet (ref. ungdommer
som frekventerer Majorstuakrysset, m.m.)? Skolen har faste møter med
politiet og det er etablert kontinuerlige prosjekter. Informasjon utveksles og
skolen utfordrer foresatte til å bringe inn informasjon.
Spørsmål fra FAU: Hvordan håndterer skolen lærerutdanning, og hva er
status på dette området? Denne saken tas opp i neste møte.

Ansvarlig

Frist/dato

Rektor

-

Anne Kari
Ødegård

Uke.3/2017

Forslag om kampanje for sosialt miljø
Anne Kari Ødegård informerte om omsorgsprosjekt som ble gjennomført for fire år
siden (dugnad for det sosiale miljøet). Foreslår å videreføre denne aktiviteten. Anne
Kari var sentral bidragsyter til prosjektet for fire år siden. Kampanjen ble kalt
«Omsorgskampanjen». Del 2 (jf. forslag om videreføring) medfører kostnader på ca.
15-20.000 NOK. FAU foreslår at skolen og FAU går sammen om å gjennomføre
kampanjen (eksempelvis med oppstart august 2017), samt at utgifter til trykk og
ferdigstilling dekkes av skolen. FAU-leder tar kontakt med rektor for videre
oppfølging.
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Sak

Ansvarlig

Frist/dato

FAU Leder

-

Foto: Anne Kari viser frem illustrasjoner fra 2013 kampanjen.
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Nytt siden sist
FAU-ledelse og andre
Kommunens vedtak om anleggelse av ny kunstgressbane på Tørtebergfeltet er
opphevet av Fylkesmannen etter klage om mangelfull søknad og høringsprosess.
Ved eventuell ny behandling av søknaden må nærmiljø gis høringsmulighet.
Arbeidsgruppene
Bibliotekgruppen: Søker økonomisk støtte fra FAU til bibliotek-uke. To søknader
ble godkjent, se egen sak under eventuelt.
Oppsummering og erfaringer fra juleballet
Denne saken utsettes til neste FAU møte i februar
Økonomi (signering av stiftelsesdokument)
FAU registrerer seg som stiftelse i Brønnøysundregisteret. Dette for å kunne
etablere en bankkonto slik at kasserer kan forvalte jobb og midler på en bedre
måte.
Møtet ble definert som stiftelsesmøte for foreningen «FAU Marienlyst Skole».
Stiftelsesdokument og vedtekter er fremlagt.
Forslag til valg av styre: Styreleder Drago Bergholt, styremedlemmer Drago
Bergholt (FAU-leder), Tarjei Skirbekk (FAU-nestleder), og Kjetil Eide (kasserer).
Forslag til valg av styre vedtatt.
Foreningen ble besluttet stiftet og stiftelsesdokumentet ble signert.
Besøk fra Driftsstyret (DS) v/Hilde Mobekk (se vedlegg/PPT)
- DS er det øverste styret på skolen og rektor rapporterer til DS.
- Info om oppbygning av DS
- DS har 6-8 møter i året (ca. 3 per semester) der FAU normalt er tilbyder av
informasjon inn mot møtene.
- Neste møte for DS er 17. januar
- Det er rom for å styrke samarbeidet mellom FAU og DS dette skoleåret.
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Februar

FAU Leder

-

DS leder

-

FAU Leder

-

Foto: Hilde Mobekk på besøk hos FAU

7

8

Eventuelt
Søknad om bollepenger samt leie av «Photo Booth». Dette er i forhold til kampanje
for biblioteket (Bibliotek-uken) der kostnaden er 1500 NOK for boller og inntil 8000
NOK for leie av fotoboksen i uke 6. Søknad om kroner 1500 NOK fra FAU til boller
godkjent. Søknad om inntil 8000 NOK fra FAU til fotoboks godkjent.
Gruppearbeid
Det ble ikke tid til gruppearbeid

Neste FAU-møte er tirsdag 7. februar.

