Referat fra FAU-møte, Marienlyst Skole
Tirsdag 3. mai 2016
Kl. 18:00 – 20:00
Sted: Auditorium 1(Formidlingsrommet), 2. etasje.

Tilstede: valgte representanter for følgende klasser: 1B, 2B, 2C, 3A, 4B, 5A, 5B, 6A, 7A, 8A, 9B,
10D
Skolen: rektor Knut Erik Brændvang
Andre: Catharina Vogt (Marienlyst Vel)
Møteleder: Hege Brun-Hansen (10C)

Sak 1: Informasjon fra skolen ved rektor Knut Erik Brændvang:
17. mai
Brev om 17. mai er sendt i ranselpost med oppfordring til alle om å gå i tog.
Personalsituasjonen
- De siste brikkene legges på plass nå for å få på plass riktig personale til skolestart
- Rekruttering er i rute
- Det blir et par ny stillinger i ledelsen på skolen
Skoletur for 9. klasse neste år
- 8. klasse har gjennomført foreldremøte for alle paralleller. Forslag til skoletur som ble foreslått
her er i tråd med retningslinjene for sosial-pedagogisk vinkling på turen. Om dette blir endelig
vedtatt, mener skolen at vi er godt i rute i forhold til intensjonen.
Siste skoledag 10. klasse
- Skolen sender ut skriv for å oppfordre foreldrene til å ha felles retningslinjer om å få
ungdommene hjem.
- Skolen leier inn vakter for å sikre at det ikke ungdommene overnatter i skolegården etter
arrangementet.
-Det vil bli et møte med skolen og FAU representantene for 10.trinn samt politikontakten fra
forebyggende enhet i begynnelsen av juni.
Foreldremøte 4 til 7 klasse - nettvett
- Bra start, godt innhold.
- Bør også arrangeres for de lavere trinnene, og kobles opp mot foreldremøtene på våren for 1.
til 3. klasse.

Sak 2: Gruppearbeid med oppsummering
Det ble holdt 2 gruppearbeid
– 17. mai. Her er komiteen i rute i forhold til årets arrangement.
-ungdomsskolen. Det er kommet inn et forslag fra Marienlyst Vel om å opprette et nytt
valgfag; Elevbedrift – kafedrift på Leker’n for å gjøre Leker’n mer tilgjengelig. Dette er FAU
positiv til, men det må i så fall skje i skoletiden og i regi av skolen. Forslaget må sendes
videre til skolens ledelse, og bydelen må involveres.

Sak 3: SIO-utbygging Blindernveien. Ny høringsrunde
- det er endinger i prosjektet og saken kommer opp til ny høring.
Det er behov for deltakere fra FAU i høringsprosessen. FAU følger med når høringsdokumentene
kommer ut, og svarer disse ut med FAU’s perspektiv på saken.
- Marienlyst Vel har kommet med forslag om et åpent høringsmøte i Aulaen den 23 eller 25. mai.
FAU er interessert i et slikt fellesmøte. Når referatet sendes ut så er det avklart at SiO vil selv
invitere til et åpent møte. Dato er foreløpig ikke satt da de venter på klarsignal fra Plan og Bygg.

Sak 4: Valg av nytt medlem skolemiljøutvalget
- Representanten for barnetrinnet har trukket seg, og det er behov for en ny representant som
har tid og lyst. Vi tar forespørselen tilbake til klassene og innstiller på ny representant på FAU
møte 7. juni. Forventet tidsbruk i skolemiljøutvalget er 2 til 3 møter per halvår.

Sak 5: Eventuelt
- Det har kommet forslag fra Marienlyst Vel om å se på muligheten for å åpne svømmehallen for
barnefamilier noen utvalgte helger igjennom året. Forespørselen er om FAU ønsker et samarbeid
for å få dette til. Vi trenger i så fall frivillige vakter, og noen som har livredningskurs.
FAU er positiv til dette og foreslår at vi ser på et prøveprosjekt på 3 helger til høsten med
evaluering før det eventuelt videreføres.
-Marienlyst Vel ønsker å invitere til en felles sommeravslutning for å feire det velet og FAU har
fått til i fellesskap og markere avslutningen av Hege sin periode som FAU leder. Vi oppfordres til
å komme med innspill til dato. De tenker noe enkelt som grilling i en bakgård, møtes hjemme
hos noen eller på kafe.

Referent: Hilde Dam-Nielsen (2B) og Hege Brun-Hansen

Neste FAU møte: tirsdag 7. juni, 18.00-20.00

