Referat fra FAU-møte, Marienlyst Skole
Tirsdag 1.desember2015
Kl. 18.00-20.30
Sted: Auditorium 1 (Formidlingsrommet), 2. etasje

Tilstede: valgte representanter for følgende klasser: 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 4A,
4B, 5A, 5B, 6B, 7A, 7B, 8A, 8B, 8C, 9B, 9C, 9D, 10A, 10D
Skolen: Rektor Knut Erik Brændvang
Møtet ble ledet av Hege Brun-Hansen (10C)

Sak 1. Informasjon fra skolen ved rektor Knut Erik Brændvang
1. Generelt
Det går greit i de fleste klasser. På 1.-7.trinn har det akkurat blitt gjennomført et
talentshow «Marienlyst Talenter» til stor glede for mange.
Når det gjelder elevvurderinger vil dette være klart 15.januar for ungdomsskoletrinnet
og 15.februar for barneskoletrinnet.
2. Juleavslutninger
 Elevene vil få med brev fra skolen der man skal krysse av om eleven vil følge
skolegudstjenesten eller alternativt opplegg på skolen. (Nytt nå: alle må velge,
i stedet for at kun de som ikke skal følge vanlig julegudstjeneste gir beskjed.)
 Julefrokoster/avslutninger i klassene avtales individuelt med lærere/foreldre.
Mulig at det i fremtiden vil bli gitt retningslinjer/kjøreregler fra skolen, men
ikke i år.
3. Beredskapsplaner
Det gjøres jevnlige gjennomganger av forskjellige relaterte planer, og selve
beredskapsplanen revideres nå (får også ekstern hjelp). Det blir gjort risikovurderinger, man ser på varslingsanlegg og forskjellige tiltak.
4. Det vil bli mulig å gjøre lekser på biblioteket
Forsøker nå en ordning der elever kan bruke biblioteket til å gjøre lekser frem til
kl. 16. Det er mange som bruker biblioteket, så det vil vurderes fortløpende hvor
godt det fungerer.
5. Elevundersøkelsen
Undersøkelsen gjøres 1 gang i året for 5.-10-trinn, og det er en undersøkelse som
måler selvopplevelse. Marienlyst ligger godt an – gjør det litt bedre år for år og

bedre enn Oslo/resten av Norge innen de fleste områder. Det vil si at totalt sett er
resultatet veldig bra, men det er fortsatt enkelt ting som må jobbes mer med.
Undersøkelsen er viktig, lærerne jobber med denne og de setter opp tiltak.
Lærerne svarer på en tilsvarende undersøkelse og det vil også bli gjennomført en
foreldreundersøkelse..
Jobber med et tilsvarende opplegg, et slags «trivselsbarometer», for lavere trinn.
Sak 2. Forslag til presisering av retningslinjer for klasseturer på 9.trinn
FAU-leder la frem forslag til presisering av retningslinjer for klasseturer på 9.trinn
(vedlagt). Dette ble diskutert og det var enighet om at forslaget kan sendes til driftsstyret
for godkjenning med følgende endring (understreket):
12. Skolens ordensreglement gjelder under hele turen. Dette innebærer nulltoleranse for alle typer rusmidler. Dersom en elev bryter ordensreglementet
sendes hun/han hjem på foresattes regning. Dette kan også føre til nedsatt
karakter i orden og oppførsel.
Følgende ble også diskutert:





Retningslinjene gjelder kun for turer i skoletiden, dvs. at utenlandsturer i ferier
fortsatt kan arrangeres som tidligere. Men det er da viktig at man følger
retningslinjene i forhold til sikkerhet, nok ansvarlig voksne som er vant til å lede
store grupper, faglig innhold, nulltoleranse for rus, bygging av klassemiljø/det
sosiale, samt at alle i klassen må ha mulighet til å være med. (Bakgrunnen for de
nye retningslinjene er mange uheldige episoder/opplevelser med alkohol, skader
på personer/materiell, o.l. på utenlandsturer.)
Foreldre synes retningslinjene for turer i skoletiden totalt sett er ok/veldig bra,
men noen synes det er litt merkelig med en geografisk begrensning.
Retningslinjene gjelder også for de 9.klassene som evt. ønsker fri til våren for å
dra på klassetur i Norge. (For de 9.klassene som allerede har planlagt tur til
utlandet i ferie vil ikke dette endre noe, annet enn at man blir bedt om å ta ekstra
hensyn til de retningslinjene som ligger i forhold til gjennomføring av turen.)

Sak 3. Gruppearbeid – oppsummering
Trafikk og sikkerhet
1. Frafall i morgenfuglordningen: FAU-representantene oppfordres til å følge opp
klassen sin bedre når de har vakt. Man kan også snakke med lærer/skolen om å få
det inn på den aktuelle ukeplanen eller sende ut sms-varsel.
Morgenfuglvaktplanen skal også fra nå av sendes ut sammen med FAU-

møtereferatet.
Det planlegges aksjoner med mange morgenfugler og media, for å få litt blest om
trafikk og sikkerhet.
2. Bruk av refleks: FAU-representantene bør oppfordre sin klasses foreldre om å ta
på elevene refleks.
3. Flere politikontroller: Gruppen skal se på muligheten for dette.
4. Brev til bymiljøetaten ang:
 Skilting av «innkjøring forbudt» i Tusentrippen
 Greiner som må kuttes i August Cappelens vei-overgangen
 Signalregulering i krysset Suhms gt/Kirkeveien
 Fartsgrenser i Blindernveien mot Prestegårdsveien
 Flytting/utvidelse av bussholdeplassen ved Marienlyst
5. Brev til Ruter: Be om at bussjåfører må ta mer hensyn til barna på skoleveien,
spesielt ved bussholdeplassen Marienlyst i Kirkeveien.
6. Det var en befaring langs Kirkeveien fra Suhms gt til Ullevålsveien for ca 2 år
siden. Gruppa skal kontakte Kaja Irgens (daværende leder for Marienlyst Vel) for
å høre hva som ble resultatet av den befaringen og om det har skjedd noen
endringer.

IKT
Har hatt møte med rektor, sendt ut noen forespørsler om brukeropplevelser til foreldre og
har fått noen svar. Vil be skolen om å sørge for at alle lærere legger ut ukeplaner og
timeplaner (med mulighet for å få opp detaljer om de forskjellige fagene) på første siden i
systemet.
Ønsker at skolen bruker systemet mer, og et forslag er å legge elevvurderinger
karakterutskrifter i systemet først (og så sende ut papirutskrifter en uke senere).
I forhold til en enklere innlogging så kunne man fått til dette dersom systemet hadde vært
satt opp annerledes. Men i og med at persondata ligger tilgjengelig sammen med annen
informasjon er det lite sannsynlig at man vil slippe passord/koder av forskjellige slag til å
logge seg inn med.

Juleball
Hadde møte med 10.klassekomiteen fra elevrådet. De er i rute. Vi mangler fortsatt vakter
fra en 8. klasse. (Når referatet sendes ut har alle klasser stilt med 2 vakter)

Ungdomstrinnet
Diskuterte oppsett og rammer for klasseturer (i og utenfor skoletiden).
Informerte om status i forhold til følgende:



Temakveld for foreldre – «gutteutfordringer versus jenteutfordringer i
ungdomsskolen»: Jobber med å finne foredragsholder.
Karaktersetting og ulik praksis i forskjellige fag/klasser/skoler: Jobber med
hvordan man skal ta dette videre.

Barnetrinnet
Diskuterte temakveld for foreldre – «nettvett»: Skal prøve å finne foredragsholder,
definere opplegg og bli enige om hvordan man bør informere om/promotere en slik kveld.
Vil også diskutere med skolen hvordan de kan ta opp nettvett i undervisningen.

Sak 4. Eventuelt


Ønske om at elever kan sitte på biblioteket og gjøre lekser etter skoletid ble
behandlet under Sak 1.



Det ble meldt inn et ønske om å begynne FAU-møtene kl. 1700 (i stedet for kl.
1800), samt å begrense møtene til 2 timer. Dette vil bli diskutert og besluttet på
neste FAU-møte.

Referent: Benedikte H.Wentworth og Hege Brun-Hansen
Vedlegg;
Forslag til presisering av retningslinjer for klasseturer på 9.trinn
Morgenfuglvaktplanen

Neste FAU møte: 12. januar 2016

