Referat fra FAU-møte, Marienlyst Skole
Tirsdag 1. mars 2015
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, 6A, 6B, 7A, 7B, 8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9D, 10A, 10C, 10D.
Skolen: Ass. rektor Berit Arnesen
Andre:
Møteleder: Hege Brun-Hansen (10C)
Sak 1: Informasjon fra skolen ved ass. rektor Berit Arnesen
P-plasser
- Skolen har mottatt pristilbud fra Europark. Europark tar kr 18.000 per år for å
følge opp parkering på området + 50 kr per oblat
- Interessekonflikt mellom lærere som har lang reisevei og behov for p-plass, og
foreldre som har behov for å kjøre barna til skolen
- Taxiproblematikken er ikke så mye å gjøre med ettersom skolen har spesialklasse
- Skolen vil vurdere tilbudet fra Europark i nær framtid
Temamøte om Nettvett 19. april i aulaen for 4.-7. trinn
- Kaja Hegg fra Redd Barna, som er ansvarlig for faglig innhold på temamøte, var
tirsdag 5. april i møte på skolen. På møtet deltok ass. rektor, sosiallærer og repr.
fra Elevrådet.
- Elevrådets bidrag/innspill tas med inn i temamøtet
- Skolen er veldig glad for at FAU har tatt ansvar for å få dette i stand
Skoleåret 15/16 nærmer seg slutten
- Det gjennomføres nå tentamener på ungdomstrinnet
- Kartleggingsprøver for 1.-3. klasse, mens 4. klasse skal ha overgangsprøve til
5. klasse
- Resultatet av kartleggingsprøver/overgangsprøver brukes kun for å finne ut
hvilke elever som har behov for ekstra oppfølging
Besøk av byråd med dansk kollega
- Neste uke kommer utdanningsbyråden på besøk med en dansk kollega. Han skal
få omvisning og se hvordan de jobber på skolen
Rullesko
- Skolen har fått klage fra vaskepersonalet om at rullesko lager striper på gulvene
- Det har også vært uheldige episoder med barn som har mistet balansen når de
har gått med rullesko i trappene
- Enkelte skoler har forbud mot rullesko, blant annet Huseby skole

-

Ledelsen på skolen har vurdert forbud, men ønsker å høre FAUs mening om
saken
Flertallet i FAU støtter skolen i å innføre forbud mot rullesko

Utbygging av skolen
- Planleggingen av utbygging av skolen er forsinket, dette i hovedsak grunnet to
forhold. For det første har firmaet som skulle levere modulene til bygget gått
konkurs, i tillegg har bevaring av et 100 år gammelt tre som står helt inntil
Blindernveien skole, skapt forsinkelser. Det forslaget som Undervisningsbygg
hadde fått tegnet ble, ikke godkjent av Plan og Bygg.
- Plan og Bygg har foreslått en alternativ løsning med tre etasjer, men som har
mindre fotavtrykk enn forrige forslaget.
- Saken skal opp til ny vurdering i mai.
- Skolen er bekymret for at utbyggingen blir forsinket ettersom de har sagt ja til å
ta inn flere elever de kommende årene. Det er nå sagt at bygget skal stå ferdig til
høstferien 2017.
Sak 2: Klassetur på 9. trinn. Hvilke føringer kan FAU gi?
- klasseturen har til hensikt å styrke klassemiljøet
- det er viktig at man kommer tidlig i gang med å planlegge klassetur på 9. trinn
for å sikre at man får samlet inn tilstrekkelig med penger. Gjennom
dugnadsarbeidet kan foreldre og elevene bli bedre kjent allerede første halvdel
av 8.trinn.
- det kan av mange grunner være hensiktsmessig med samme tur for hele trinnet
- klasseturen er foreldredrevet, men elevene får fri 3 dager fra skolen hvis turen
foregår i Norge og retningslinjene vedtatt i driftsstyret følges.
- det ble foreslått på FAU møtet at man nedsetter en klasseturgruppe av 8.trinns
FAU representanter tidlig på høsten. Denne gruppen lager et årshjul for
planleggingen av disse turene. I tillegg skal de jobbe fram ulike tur alternativer
og de blir ansvarlige for igangsettelse av prosessen.
- dette forslaget vedtas av flertallet i FAU
Sak 3: Lengden på FAU møtene? Bør tidsrammen reduseres?
- saken har vært diskutert på et tidligere FAU møte
- FAU leder fremmer to alternativ:
o Forslag 1 - 2 timer - kl. 18-20 - inkl. gruppearbeid
o Forslag 2 - 1,5 time – kl. 18-19.30 – gruppearbeid tas i forkant
- Flertallet i FAU stemmer for forslag 1. Rektor vil få tid først i møte, så kommer
gruppearbeid som sak 2 på agendaen. Gruppene rapporterer til alle etter
gruppearbeid. Andre saker tas etter det
Sak 4: Gruppearbeid med oppsummering
- Trafikk og sikkerhet: Trafikkgruppen gjennomfører nå møte før FAU møtene. De
jobber blant annet med trafikkutfordringer på Blindern siden, innkjøring forbudt
i Tusentrippen, samt stengning av Wilhelm Færdens vei

-

Ungdomsgruppen: diskuterte alternativt opplegg for den våkenatten som det er
tradisjon for på Marienlyst ifbm avslutning i 10. klasse. Det jobbes videre med
dette.
Barnegruppen: temamøte om Nettvett 19.4 kl 18.00-19.30. FAU medlemmene er
ansvarlig for å informere respektive klasser. Informasjon er sendt alle på mail
17. mai komiteen: komiteen er i rute
IKT: gruppearbeid ble ikke gjennomført

Sak 5: Eventuelt
-

Utsending av informasjon via skolens kanaler om arrangementer i regi av
Marienlyst Vel.
Saken ble tatt opp fordi enkelte hadde reagert på at det var sendt ut sms via
Mobilskolen angående skøytekarneval arrangert av Marienlyst Vel. Det ble
diskutert rundt dette. Marienlyst Vel engasjerer seg spesielt i arbeidet for barn
og unge i lokalmiljøet. Så lenge informasjonen er relevant for skolens elever,
sendes ut til den aldersgruppen det gjelder og dette skjer i et begrenset omfang,
synes FAU det er greit at informasjon sendes via skolens kanaler.

Referent: Siv Laila Fristad, FAU repr. 5b og Hege Brun-Hansen, FAU leder

