
Referat fra FAU-møte, Marienlyst Skole 
 

Tirsdag 15.september2015 
Kl. 18.30-21.00 

Sted: Auditorium 1 (Formidlingsrommet), 2. etasje 
 
 

 

Tilstede: valgte representanter for følgende klasser: 1A, 1B, 2A, 2C, 3A, 3B, 4B, 5B, 
6A, 6B, 7A, 7B, 8A, 8B, 8C, 9A, 9B, 9C, 9D, 10A. 

Skolen: Assisterende rektor Berit Arnesen 

Andre: Catharina Vogt (leder for Marienlyst Vel) 

Møtet ble ledet av Hege Brun-Hansen (10C)  

 

Sak 1. Informasjon fra skolen ved assisterende rektor Berit Arnesen 

   - Praksisskole: Marienlyst er praksisskole og skal nå ha besøk av 

lærerstudenter fra HiOA og HVB (Buskerud/Vestfold).  

   - Endringsprosess i vurdering for læring er igangsatt med utgangspunkt i 

Lesson Study (prosess for læringsforbedring med utspring i Asia). 

   - Nasjonale prøver i gang. Ikke mer testing enn nødvendig og ikke for å 

konkurrere med andre skoler, men for å forbedre undervisningen.  

   - Tv-aksjonen 2015 er til inntekt for Regnskogfondet. Den 14. 

oktober skal det foregå et arrangement på Bislet stadion der Norges raskeste 

kvinne, Ezinne Okparaebo, utfordrer noen av landets mest kjente TV-fjes til 

4x100m stafett. For hvert sete som fylles opp på Bislett stadion gir Nordic Choice 

Hotels 50 kroner til TV-aksjonen for Regnskogfondet. Elever fra Marienlyst skole 

skal være med. Se https://www.facebook.com/events/520376964795580/ for mer 

informasjon. 

   - Kildesortering: Det er nå innført på kildesortering på skolen. Alt flatt 

papir skal i papirboks som står i klasserommene. I Mat- og helse rommene er det 

nå grønneposer der alt matavfallet legges.  

   - Innskjerping av påmelding til aktivitetsskolens turer/aktiviteter i 

ferieuker. Vanskelig når ikke påmeldingssystemet følges opp av foreldrene. Husk 

å melde på barna slik at det er mulig for MAKS å planlegge i forhold til 

bemanning. 

   - Gjenglemte klær: Vær så snill å etterkomme beskjeder om at klærne skal 

https://www.facebook.com/events/520376964795580/


tas med hjem før ferier slik at alle garderober kan rengjøres grundig og gulvene 

kan bones. 

  I ordveksling om dette ble det etterlyst en alternativ løsning for elevene som er på 

Maks i ferier, slik at de slipper å ta med alle klær frem og tilbake hver dag. 

  

 Sak 2. Endring av inntaksområder mellom Majorstuen og Marienlyst skoler 

- høringsdokument. Høringsfrist 23. oktober (gjelder inntak til 1. klasse). 

- Assisterende rektor informerte om situasjonen før skolestart høsten 2016 og 

planlagt åpning av lokalene i tidligere Blindernveien skole høsten 2017. 

- Skolen er tilfreds med at ”enklaven” langs Pilestredet ved Stensparken, som har 

hørt til Majorstua skole i 3 år nå er tilbakeført til Marienlyst. 

 

Vedtatt: FAU-leder skriver høringsuttalelsen. 

 

- Endringen gjelder for inntak til barneskolen. Informasjon om inntaksgrenser for 

ungdomstrinnet forventes å komme i februar 2016.  I forbindelse med dette ble 

det uttrykt ønske om at FAU lager informasjonsskriv/mal om opptak til 

ungdomsskolen som hjelp til foreldrene. 

Sak 3. Gruppearbeid – oppsummering 

Trafikk: Foreslår utprøving av bymiljøa (skolen har vist interesse). Fortauet i Wilhelm 

Ferdens v. under en hver kritikk.  

Ruter har foreslått trikkeforbindelse langs Kirkeveien fra Majorstua-Carl Berners pl. 

Denne, og flere andre store, forestående utbygginger i området vil skape økt risiko for 

elevene. Allerede nå flere farlige kryss enn Morgenfuglordningen dekker.  

Morgenfuglordningen: Dagens ordning beholdes, det blir gjennomgang av situasjonen 

senere. 

Forslag om egen side på skolens web dedikert til trafikksituasjonen. IKT gruppen tar 

dette opp med rektor når de skal ha møte med ham.  

Forslag om å utarbeide eget skriv om ”hvordan du leverer barna dine på Marienlyst 

skole". 

Ikt-gruppa: Behov for kort, konsis og enkel bruksanvisning for It’s Learning i tillegg til 

eksisterende (som er på 14 sider). Ber om at alle foreldre logger seg på (med Min Id) og 

melder tilbake erfaringer til din FAU-representant. Ikt-gruppa skal ha møte med rektor 

om It’s Learning.  

Ungdomsskolegruppa: Planlegger temakveld for foreldrene om skolen i et 

kjønnsperspektiv. Utfordringer for hhv gutter og jenter. Tar sikte på februar -16. 



Innspill til skolen (1): Om økt bevissthet om karakterer; hvorfor karakterer, hvordan 

karakterene settes. Innspill til skolen (2): Om fotograferingen av elevene kan drives av en 

elevbedrift ved skolen. Dersom skolen er interessert, så kan foresatte bidra til etablering. 

Juleball: Representanter fra 10A, 10C og 9D (erfaring som vakt i fjor) hadde møte med 

to elever fra juleballkomiteen. Elevene skal få på plass en avtale med Månefisken snarest. 

Dato for årets juleball er 15. desember. 

Barnetrinnsgruppa: Nettvett: tar kontakt med bydel Alna, hvor det er gjort mye godt 

arbeid for/om nettvett. Gruppen tar også kontakt med Røde kors som også har mye 

kunnskap om nettvett.  Sjekker muligheten for å få en ekstern foredragsholder til et 

plenumsmøte i aulaen. Sjekke med skolens ledelse for å høre om hvilket opplegg de kan 

tenke seg.   

Sak 4. Informasjon fra Marienlyst vel v/CatharinaVogt 

Catharina deltok i gruppearbeidet til trafikkgruppen. Marienlyst Vel ønsker å samarbeide 

med Trafikkgruppen for å bedre trafikksituasjonen rundt skolen. 

 

Sak 5. Eventuelt. 

FAU-leder informerte om grunnkurs for FAU medlemmer som skal arrangeres av KFU 

(kommunalt foreldreutvalg) den 14. oktober. Hun oppfordret FAU medlemmer til å 

melde seg på kurset. 

 

 

Referent: Tellef Øgrim og Hege Brun-Hansen 

 

 

Neste FAU møte: Tirsdag 3. november 

 


