Referat fra FAU-møte, Marienlyst Skole
Tirsdag 12.januar 2015
Kl. 18.00-20.30
Sted: Auditorium 1 (Formidlingsrommet), 2. Etasje

Til stede:
Valgte representanter for følgende klasser: 1A, 1B, 2A, 3A, 3B, 3C, 4A, 5A, 5B, 6B, 8A, 8B, 8C, 8D, 9A,
9B, 9C, 9D, 10C, 10D.
Skolen: Rektor Knut Erik Brændvang
Andre: Catharina Vogt (Marienlyst Vel)
Møtet ble ledet av Hege Brun-Hansen (10C)

Sak 1. Informasjon fra rektor










Nybygget: Plan og Bygg har kommet med et nytt forslag til utforming av nybygget. Dette er
på høring nå med høringsfrist 25.januar
Budsjett 2016 er under utarbeiding. Rammene i år er meget stramme på grunn av ny
omfordelingsmodell i kommunen (hver skole får et større basisbeløp og mindre per elev,
dette slår uheldig ut for en skole som Marienlyst som har mange elever)
Vurderinger: Ungdomstrinnet: Skriftlige vurderinger ligger ute på It´s learning. Barnetrinnet:
Vurderingene for 1. halvår publiseres 15.februa. Det blir sendt ut eget skriv til foresatte om
dette. Utviklingssamtaler med hver elev skal gjennomføres innen påske.
Nye representanter fra FAU til skolens driftsstyre: interesserte oppfordres til å melde seg til
FAU-leder Hege Brun-Hansen.
Lusekampanje: Lus er igjen et stort problem på skolen. Eneste måten å få bukt med dette på
er en samtidig innsats for alle elever. FAU oppfordres til å gjennomføre en kampanje. Se
punkt 2.
Statsministerbesøk fredag 15. januar i forbindelse med signering av «Partnerskap mot
mobbing».

Sak 2. Lusekampanje







FAU gjennomfører en kampanje med oppstart 20. februar med regelmessig ettersjekk.
Ansvarlig: Bjørnar Vold-Sarnes.
Info sendes ut til foreldre og elever ca én uke i forkant.
Mulige informasjonskanaler: skolens hjemmeside, It´s learning, papirkopier til elever og
foreldre som ikke er på nett eller har e-post, ukeplanene.
Informasjonsmateriell: Folkehelsens luseinformasjon og brosjyre laget av Anne Karin
Ødegård kan benyttes (Catharina Vogt i sender tidligere benyttet brosjyre til FAU-lederen).
Informasjon fra Folkehelseinstituttet ligger på skolens hjemmeside under
skolehelsetjenesten.

Sak 3. Vedtekter for FAU ved Marienlyst skole







FUG anbefaler at det utarbeides vedtekter for FAU ved den enkelte skole og har utarbeidet
generelle vedtekter/en mal som kan danne utgangspunkt for vedtekter ved den enkelte
skole.
Arbeidsgruppe: Hege Brun-Hansen, Åsmund Prytz og Henrik Wiig
Arbeidsgruppen leverer anbefaling om hvorvidt vi skal ha egne vedtekter for FAU ved skolen
og utarbeider forslag til vedtekter.
Spørsmål som vedtektene eventuelt bør omfatte: FAUs oppgaver/sakstyper med avgrensning
mot enkeltsaker, organisering, arbeidsmåte, antall representanter.
Arbeidsgruppens anbefaling blir tema på et senere FAU-møte.

Sak 4. Gruppearbeid
Evaluering av årets juleball for 10. klasse
Juleballet for årets 10.trinn ble evaluert av en gruppe som besto av fire elever fra 10.trinn (2 fra
juleballkomiteen og 2 balldeltagere), tre vakter fra 8.trinn, 1 representant fra juleballkomiteen i FAU
og 2 foresatte fra 10. Trinn. Hovedkonklusjonen var at arrangementet var svært bra. Vaktene
rapporterte om flotte og høflige ungdommer og at det var en svært god stemning under hele ballet.
Månefisken fungerte svært godt som lokale for juleballet og kan anbefales for neste års ball. Elevene
setter pris på å ha ballet utenfor skolen. Det er også enklere for vaktene å ha oversikt og kontroll i et
slikt lokale sammenlignet med på skolen. Ett råd til neste års juleball komité fra elevrådet er å søke
om støtte til arrangementet så tidlig som mulig samt arrangere dugnad for å holde billettprisen nede.
Barnetrinnet
FAU skal arrangere et møte i vårsemesteret om Nettvett. Representant fra Redd Barna inviteres til å
holde foredrag.
Ungdomstrinnet
Det inviteres til debattmøte angående ulike utfordringer blant gutter og jenter på ungdomstrinnet.
Dato: 09.02. kl.19.00-21.00. Egen invitasjon er sendt ut til foresatte på 7.-10.trinn.
Trafikk og sikkerhet




Aksjon skolevei: Forsøk 7. trinn vellykket. Foreslås som en permanent oppgave for 7. trinn.
Befaring i Kirkeveien 20. januar med representanter fra Marienlyst Vel, FAU, politiet,
Unibuss/Ruter, bydelsoverlegen, NRK.
Morgenfugl: For dårlig oppmøte og behov for å styrke rekrutteringen.
FAU sluttet seg til følgende tiltak:
- SMS-varsel
- lister med fordeling av dager sendes FAU før sommerferien slik at lister med navn på
trafikkvakter kan ferdigstilles av klassenes FAU-representanter i løpet av august
- vaktliste i skolekalenderen
- vakter som ikke kan stille på oppsatte tider har selv ansvaret for å bytte innbyrdes

-

påminnelse i ukeplanene
Nye tider: 07:45 – 08:20 (i stedet for 08:00-08:20 som i dag)

Sak 5. Eventuelt
Valgfag på ungdomstrinnet
Flere ga uttrykk for at valgfagene ikke fungerte godt nok, både med hensyn til reell valgfrihet for
elevene og hvordan undervisningen gjennomføres. Tema på neste FAU-møte 2. februar. Oppfordring
om å sende innspill/synspunkter til Hege Brun-Hansen i forkant av møtet.
Fotokonkurranse
Marienlyst Vel har gitt kr 1000 til elevrådet som skal brukes til premie mm til fotokonkurranse med
tema anti-mobbing/omsorg/inkludering. FAU bistår elevrådet med å lage retningslinjer og finne
dommer(e) til konkurransen.

Referent: Elisabeth Vigerust og Hege Brun-Hansen

Neste FAU – møte: tirsdag 2.februar kl. 18.00-20.30

