
 

Referat fra FAU-møte, Marienlyst Skole 

Tirsdag 2. februar 2016 
Kl. 18.00-20.30 

Sted: Auditorium 1 (Formidlingsrommet), 2. Etasje 
 
 

 

Tilstede: 
Valgte representanter for følgende klasser: 1A, 1B, 1C, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 5A, 5B, 7B, 8A, 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 

 Besøket fra statsministeren og kunnskapsministeren, samt byråd for kultur og utdanning, var 

vellykket.  

 Forestående foreldremøter vil ta opp spørsmål om nettvett. Planlagt høyere grad av 

foreldreinvolvering. 

 Tirsdag 9. februar 2016 er det temakveld "Kjønnsdelte utfordringer ved Marienlyst skole" kl. 

19 i aulaen. Primært rettet mot foreldre med barn på 7-10 trinn.  

Sak 2. Valgfag på ungdomstrinnet 

 Rektor orienterte om valgfagordningen, dens formål samt ressurshensyn. Dette er ment å 

være praktisk rettede fag som skal fremme motivasjon og følelse av mestring. Lærerkrefter 

og romfordeling er rammebetingelser for tilbudet. Rektor vil være lydhør for forslag til andre 

valgfag enn det som tilbys i dag.  

 Forrige års løsning der 8. trinn ble tildelt ett felles valgfag er forlatt. Nå tilbys følgende 4 

valgfag der enkeltelever selv kan velge:  

o Innsats for andre (8. og 10. trinn) 

o Fysisk aktivitet og helse (alle ungdomssskoletrinn) 

o Produksjon av varer og tjenester (alle ungdomssskoletrinn) 

o Sal og scene (alle ungdomssskoletrinn) 

 Diskusjon om behov for tydeliggjøring av kriteriene for karaktersetting i valgfagene. Dersom 

foresatte er usikker på kriteriene anbefaler rektor at man tar dette opp med den lærer som 

underviser i faget. 

 

Sak 3. Valg til driftsstyret 

 Hilde Mobekk (6. trinn) ble innstilt.  

 Grunnet sen utsending og videresending av dagsorden for dagens FAU-møte ble det 

besluttet å utsette valg av medlem nr. 2.  



 Alle FAU-representantene sender ut oppfordring til foreldrene i de respektive klasser om å 

stille til valg, tekst til slik mail sendes fra FAU-leder. Ungdomsskoleforeldre, og gjerne fedre, 

oppfordres særskilt til å stille.  

 FAU-leder ble gitt fullmakt til å innstille fra FAU på bakgrunn av de kandidater som måtte 

melde seg. Likevel slik at dersom det er mange kandidater som melder seg, vil FAUs syn 

innhentes.  

Sak 4. Gruppearbeid 

 Ungdomstrinnet 

Debattmøte angående ulike utfordringer blant gutter og jenter på ungdomstrinnet behøver 

ytterligere markedsføring. Det vil bli sendt påminnelse fra FAU-representantene, samt sentralisert 

SMS fra skolen. Dato: 09.02. kl.19.00-21.00. 7. klasseforeldre på Marienlyst og Ullevål har også fått 

invitasjonen.  

Det arbeides med innspill knyttet til klargjøring av kriterier for karaktersetting. 

Barnetrinnet 

Kontakt etablert med Redd Barna for å snakke om nettvett. Dato ikke ennå avklart. 4-7. klasse er 

primær målgruppe, ungdomstrinnet eventuelt ved en senere anledning. Rektor, helsesøster og 

elevråd er involvert. 

Trafikk og sikkerhet 

 Morgenfuglordningen videreføres. Det ble drøftet å avholde brukerundersøkelser, samt 

bedre informasjon om vaktuker. 

 Befaringen i Kirkeveien var vellykket. Representanter for Unibuss og Ruter var lydhøre for 

tiltak mot stopp utenfor holdeplasser, samt også opphøyde gangfelt. Unibuss/Ruter vil 

anmode om at Bymiljøetaten flytter stoppskilt og ledelinjene for bussholdeplassene 

Marienlyst i Kirkeveien (begge retninger). Dermed vil det bli plass til 2 leddbusser på 

holdeplassen slik at bussene ikke trenger å stoppe midt i fotgjengerfeltet. Marienlyst Vels 

representant fikk honnør for god påpekning av trafikale utfordringer for elevene langs 

Kirkeveien og alle de andre adkomstveiene til skolen under befaringen. 

17. mai komité 

2. og 5. trinn har ansvaret for 17. mai-arrangementet på skolen. FAU representantene har ansvar for 

å delegere oppgaver til foresatte på 2. og 5. trinn. 

Sak 5. Eventuelt  

Organisering av FAU samt forslag om mer tidseffektiv avvikling av FAUs møter ble diskutert. Det er 

igangsatt arbeid med utforming av vedtekter for FAU. Det ble diskutert mulighet for å etablere et 

arbeidsutvalg innen FAU bestående av særlig engasjerte representanter som kan møtes innimellom 

de ordinære FAU-møtene.  

Følgende forslag ble fremmet for tidseffektiv styring av FAUs møter:  



 Ordningen med fast orientering fra rektor videreføres, men med et begrenset tidsvindu.  

 Både FAU-representanter og vararepresentanter innkalles til første møte ved skolestart slik 

at begge representanter for hver klasse kan melde seg i arbeidsgruppene. Begge må sitte i 

samme arbeidsgruppe. 

 Arbeidsgruppene kan etablere en kjerne av særlige dedikerte medlemmer. Etablering av 

mail-lister på første møte for å øke interaksjonen.  

 Arbeidssgruppene kan møtes før avviklingen FAU-møtene, alternativt kan det settes av en 

begrenset tid på f.eks. 20 minutter under FAU-møtene umiddelbart etter rektors orientering, 

og at gruppene igjen kan møtes etter hovedmøtets slutt dersom det er behov for mer tid. 

 FAU-møtene avvikles i strammere regi.  

 Dagsorden kan angi forventet tidsbruk for de aktuelle sakene.  

 Saker som typisk omhandler enten ungdomstrinnet eller barnetrinnet kan legges mot slutten 

av møtet.  

 Det ble foreslått en avgrenset tid for FAU-møtene på enten 1,5 eller 2 timer. 

Større engasjement blant foreldrerepresentantene ble etterlyst.  

FAUs rolle som arena for integrasjon og interaksjon mellom foreldrerepresentantene ble 

understreket. 

Referent: Ida Gjessing og Hege Brun-Hansen 

 

Neste FAU møte: tirsdag 1.mars 

 


