
 
Referat fra FAU-møte, Marienlyst Skole 

Tirsdag 7. juni 2016 

Kl. 18:00 – 20:00 

Sted: Auditorium 1(Formidlingsrommet), 2. etasje. 

 

Tilstede: valgte representanter for følgende klasser: 1A, 1B, 2A, 2C, 3A, 3C, 6A, 8A, 9B, 9C, 9D, 

10D. 

Skolen: rektor Knut Erik Brændvang 

Andre: Catharina Vogt (Marienlyst og Fagerborg Vel)  

Møteleder: Hege Brun-Hansen (10C) 

 

 

 

Sak 1: Informasjon fra skolen ved rektor Knut Erik Brændvang: 
 

Personalsituasjonen  
Skolen er i gang og planlegger neste skoleår. De klassene som bytter lærer har fått beskjed om dette. 

Det blir 2 nyansatte i ledelsen, en ny inspektør på 5-8 trinn og en ansvarlig for 9-10 trinn + 

mottaksklassene. Det lyses også ut ny ledig stilling som administrasjonsleder til kontoret.  

Skolen har mottatt 21 søkere i prosessen. 

 

Bygging og flytting 

Naboskolen, Blindernveien skole, har sin siste virkedag 23. juni i Blindernveien 8. Marienlyst skole 

(ved Berit Arnesen og klasse 3b) og Marienlyst og Fagerborg Vel holder en liten seremoni for elevene 

ved Blindernveien skole 21. juni. Blindernveien skole flytter til Kringsjå, og skifter i den anledning 

navn til Elverhøy skole. Byggeprosessen for nybygget til Marienlyst skole tar lenger tid enn antatt. Det 

vil settes opp paviljonger under byggeperioden. Vedtak om bygging skal behandles i bystyret 15. juni.  

 

Beredskapsplan 

Skolens beredskapsplan oppdateres jevnlig. Denne omfatter håndtering av skader, sykdom og 

bombetrusler. Byggets utforming er ikke optimal. Det har vært representanter fra Udir på skolen og 

det skal installeres intercom anlegg innen 2017 for å bedre varsling og kommunikasjon internt i bygget 

ved eventuell evakuering. 

 

Eksamen 

Skriftlig eksamen er ferdig. Muntlig avholdes i kommende uker. Det er fokus på å opprettholde 

læringstrykket helt fram til skoleslutt. Det er pålagt aktivitet fullt ut fra Utdanningsetaten. Skolen 

opplever at det blir roligere etter eksamen, motivasjonen daler og det skal settes standpunktkarakterer 

som legger press på lærerne. Skolen lager derfor en vri på undervisning samtidig som de prøver å ikke 

mister trykket.  

 

Brev fra ungdomskolegruppa 

Rektor har mottatt brev fra FAUs ungdomskolegruppe der det etterlyses begrunnelse for 

karaktersetting. Rektor sier brevet tar opp viktige poeng som han skal ta opp med lærerne på 

ungdomstrinnet, samtidig som at enkeltsaker kunne vært løst direkte med lærer. 

 

Skoleavslutning 10.klasse 
22/6 er utdeling av vitnemål. Skolen har hatt møte med FAU representanter for 10. trinn og 

politikontakten fra forebyggende enhet. Rektor ønsker FAUs støtte i å sende brev til alle foreldre på 

trinnet om hva som kommer til å skje i forhold til tiltak for å unngå overnatting og rus på skolen. 

Politiet kommer til å patruljere i området. Brevet vil også være en klar oppfordring til foreldrene om å 

ikke la elevene overnatte ute, og et ønske om felles bidrag for å stoppe en negativ tradisjon. Det blir 

som vanlig avholdt en markering med foreldre, elever og lærer etter vitnemålsutedelingen i regi av 

foreldrene.  



FAU godkjenner utsendelse av brevet. Det ble kommentert at elevene har et behov for å markere 

skoleslutt seg i mellom og at for "tett snøre" rundt ungdommene prinsippielt ikke er bra. Samtidig bør 

foreldrene ha en klar holdning i forhold til rusbruk. Rektor forteller at det skjer hærverk og eggkasting 

og skolen har på det verste opplevd fulle ungdommer liggende i skolegården når 1. klassingene kom 

på skolen dagen etter. Dette er ikke ønskelig fra noens side. Rektor forteller at andre rusmidler enn 

alkohol har også vært brukt på tidligere samlinger. Brevet sendes ut direkte til foreldrene, ikke i 

ranselpost. Det blir en oppfordring til at foreldrene avtaler at elevene skal komme hjem i "rimelig tid". 

Skolen vil ikke ta stilling til hva som anses som rimelig tid, dette må foreldrene bestemme selv. Det 
ble foreslått å gjøre om juleballet til en avslutningsfest, men det ble også foreslått å 
beholde juleball og heller tilrettelegge for en ekstra markering i anledning at elevene er 
ferdig med 10 års skolegang. Dette rekker vi ikke ta stilling til i år, og må evt. bli en diskusjon til 

høsten. 

 

Sak 2: Gruppearbeid: 
 

Det var for få tilstede til å få til et effektivt gruppearbeid, det ble i steden oppsummert hva gruppene 

har jobbet med i senere tid. 

17 mai gruppa var fornøyd med ettermiddagsarrangementet. Solgte pølser og kaker helt frem til slutt. 

Bra bemanning på salg av mat og drikke + lotteri. For få foreldre på leker og litt for mange premier til 

utlodding som gjorde at dette drøyde lenge. Bra inntekt på dagen. Kr 23.600,- på bunnlinje etter trekk 

for varekost og vekslepenger. Det er sjelden resultatet overgår 20.000,-  Her har det vært god 

planlegging både av gjennomføring og innkjøp. Trafikkgruppa rapporterer om at NRK har forlenget 

gjerdet langs parkeringsplassen mot Halvor Blinderns plass for å begrense trafikkfarlig ferdsel over 

parkeringsplassen. Det var ingen representanter fra IKT gruppa, så dette arbeidet ble ikke redegjort 

for. 

 

Sak 3: Søknad fra 7.trinn om støtte til overnattingstur i marka. 
 

FAU hadde en saldo på kr. 40360,- pr. 1/1-16. Beløpet har nå steget til kr. 64144,-  

7. trinn har sendt søknad om tilskudd på kr. 4500,- for overnattingstur til Nordmarka for 56 elever med 

lærere 9-10.juni. Utgiftene går primært til leie av Nordmarkskapellet.  

Dette vedtas innvilget, samtidig som det ikke setter presedens for at alle kan få lignende tilskudd.  

FAU mener tiltaket er godt innenfor rammene for hva FAUs midler kan brukes til. En markering av 7 

års skolegang er særlig viktig for barna, fordi noen elever starter på en annen ungdomsskole.  Turen 

gir elevene og lærere en minnerik avslutning i trygge omgivelser.  Kostnadene til turen er rimelige, og 

profilen på turen er inkluderende.  

Det etterlyses en plan i FAU om hvordan midlene skal disponeres. Det oppleves som litt tilfeldig 

hvilke foreldre som vet at det går an å søke tilskudd og hvem som ikke vet. Behovet for tilskudd til 

klasseturer bortfaller da det er bestemt at turene skal 100% fullfinansieres gjennom dugnadsarbeid. 

Det kan likevel være en gest at FAU sponser 2000,- pr. klasse for å bidra med å nå målet om klassetur. 

En symbolsk sum fra FAUs midler til det enkelte initiativ kan oppleves meget positivt selv om 

prosjektene kan fullfinansieres uten. Elever og foreldre får konkret tilbakemelding om at initiativet 

anses som positivt og berikende. Midlene kan brukes som en” kick start” på innsamling av midler, og 

prosjektet er”underveis”.  

Det anses som viktig at pengene FAU råder over får en funksjon og blir brukt, da de ikke skal 

akkumuleres uten hensikt. Forslag var å ta dette opp på høsten når ny FAU leder er på plass og lage et 

budsjett og en økonomisk plan fremover samt bestemme regler. Tidligere har FAU blant annet gitt 



tilskudd til DJ ved juleball, mm. Det er også behov for å bytte ut skolens 17.mai fane da denne er 

svært slitt. 

Sak 4: Valg av nytt medlem i skolemiljøutvalget (SMU). 
 

Det er ønskelig med en representant fra barnetrinnet inn i SMU. Representanten kan velges blant alle 

foreldre/foresatte som har barn i 1.-7. trinn. 

Ingen har meldt seg som kandidat p.t. Det er lite aktivitet igjen for SMU før skoleslutt og vi prøver 

igjen med ny rekruttering til høsten. 

 

Sak 5: Arbeidsdokument for FAU arbeid ved Marienlyst Skole 
 

Hege Brun-Hansen går av som FAU leder til høsten og jobber med et arbeidsdokument som kan 

brukes for kommende FAU representanter og ledere fremover. Dette vil bla. omhandle hva gruppene 

har jobbet med (ønskelig med innspill fra alle gruppemedlemmer) Det vil omhandle retningslinjer for 

julebord, klassetur og 17.mai gjennomføring. Det er også ønskelig å starte et kalenderhjul der man kan 

sette inn faste aktiviteter for trinnene, som nettvett, juleball og klasseturer. 

 

Sak 6: Rapport fra Natteravner 

 

8A har nylig gjennomført natteravn og kom med innspill fra denne kvelden. Her var det lav 

bemanning, som gjorde at sikkerheten i forhold til gruppen som gikk ble dårlig ivaretatt i forhold til 

pågangen med ungdom og rus i nærområet. De to som gikk opplevde aggressiv ungdom som opplevde 

natteravnene som intimiderende når de prøvde å blande seg inn når sterk ruspåvirkede ungdom ble 

oppdaget. Flere av disse ungdommene har vært i bråk med yngre elever tidligere og vi opplevd å bli 

spurt ut hvem vi var foreldre til. På McDonalds var det en stor skare med ungdommer, antagelig pga. 

at eksamen for 10. trinn var ferdig. Mange av ungdommene vi observerte på McDonalds var sterkt 

alkoholpåvirket uten reaksjon fra McDonalds betjenening. Flere av dem var også svært unge, antagelig 

ned i 13-14 års alderen. Natteravnene forsøkte å få dialog med politiet, men det var lite synlighet av 

politi i gata (en varebil i krysset som fjernet seg når vi fortalte om bråket på Damplassen). Det var ikke 

mulig å komme gjennom til mobil enhet, og lang kø på operasjonsentralen, som gjorde at ungdommen 

var over alle hauger innen det ble meldt inn. Det ble også stilt spørsmål til hvordan sikkerheten 

ivaretas for barna til natteravner da vi patruljerer vårt eget nærmiljø og kommer borti ungdom som kan 

kjenne og sanksjonere ovenfor elevene dersom natteravnene blir for brysomme. Her var et forslag å 

vurdere å invitere engasjerte barneskole foreldre slik at spennet mellom elevene blir større. Dette bør 

tas opp med Natteravnorganisasjonen som et innspill.  

 

 

Sak 7: Eventuelt 

 

Møte om det nye studentbygget 

Onsdag 15. juni arrangeres det møte i Helga Enghs hus, auditorium 1, UiO, der Plan- og 

bygningsetaten og SIO vil redegjøre for byggeplanene av den nye studentboligen i Blindernveien 6. 

Representant fra Driftsstyret og 2 representanter fra FAU møter.  Skolen deler FAUs oppfatning at 

bygget kommer tett på Marienlyst. Kan forårsake trafikale problemer og parkeringsvansker og påvirke 

skolevei for elever.  En av sakene som forventes lagt frem på møtet er endring av størrelse (lavere og 

tettere bygg). Det er også planlagt uteservering på taket av bygget. Skolen har foreløpig ingen 

bekymring ift. økt rusbruk om området. Opprinnelig vedtak var å bygge 150 studentboliger, men dette 

er justert opp til 650 boliger. Sameier i lokalmiljøet og Marienlyst Vel har engasjert seg. Marienlyst 

vel sier at det har vært fortalt usannheter under prosessen, blant annet uttalelser om barnehagedekning 

i området som er feilaktig. Samtidig er alle klar over behovet for utbygging og flere boplasser i 

området. Støy er også en bekymringsfaktor når bygget kommer tett på, men dette er umulig å 

forhåndsmåle og kan ikke tas stilling til før bygget er reist og tatt i bruk. 

 



 

Foreldremøte om nettvett 
Veldig bra tilbakemeldinger på opplegget som ble arrangert for foreldrene. Anses som nyttig og det er 

ønskelig å ha tilsvarende opplegg i fremtiden også, både for barnetrinn og ungdomstrinn. 

 

Misnøye om valg av skoletur 

Det har vært registrert misnøye blant elever på årets 8.trinn om foreldrenes valg av skoletur for 

9.klasse. A+B reiser på tokt med Christian Radich og C+D reiser med Svanen. Slik misnøye er ikke 

uvanlig, men en klasse har aksjonert med egen facebook gruppe der det oppfordres til at elevene skal 

gjøre noe annet enn det som er bestemt. Siden har et sterkt demotiverende språk og skolen har allerede 

bestemt å ta dette opp med de som har initiert til facebookgruppen. Klassekontaktene/FAU i de 

respektive klassene vurderer å delta på en klassens time for å forklare hvordan prosessen har fungert, 

hva som ble resultatet og snakke positivt om turene som er valgt. Det er også en mulighet å ikke dra på 

tur om det blir for mye motforestillinger. Her må elevene forstå hvilke valgmuligheter de står ovenfor 

og hvilke valgmuligheter de ikke har. Gode argumenter for turene er miljøbygging og at dette er turer 

de ikke ville opplevd på egenhånd. Skolen mener jobben klasseturkomiteen har gjort med skoletur 

frem til presentasjon har vært bra og ønsker å bruke en lignende modell ovenfor neste års 8.klasser. 

 

Flere gressbaner 

Marienlyst og Fagerborg Vel har engasjert seg i og kommer med innspill i forhold til Friggs søknad 

om en fjerde kunstgressbane til fotball. Vellet er positive til Frigg og fotballmiljøet, men mener at 

Bymiljøetaten i dette tilfellet forfordeler én enkelt interessegruppe. Det er viktig å bevare områder som 

kan brukes til frilek og naturlig tråkk. På Tørteberg er det stor variasjon i aktiviteter som utføres, dette 

til tross for at Frigg ofte fortrenger andre brukergrupper ved å la fotballmål, tribuner og annet utstyr stå 

på sletten selv når utstyret ikke er i bruk.   

Kommuneplanen opprettholdt at Tørteberg (ofte omtalt som Friggfeltet) skulle være grønn struktur 

med underformål friområde i 2015. Enda en kunstgressbane her vil derfor være i strid med gjeldende 

arealplan. Det er heller ikke søkt om oppføring av hele tiltaket, kun deler av det, terrenginngrep og 

oppføring lysmaster. Det har fremkommet mer dokumentasjon om hvor skadelig bruk av 

kunstgressbaner er.  

Svømmehall 
Marienlyst og Fagerborg Vel jobber videre med saken om disponering av svømmehall utenom 

skoletid. Det er ikke sikkert at skolen kan finansiere oppvarming av bassenget disse helgene da 

økonomien er anstrengt. 

 

Avslutning for FAU 

Marienlyst Vel arrangerer en høstmarkering 30. August kl. 19.00 ved Jessenløkka Bakgård for å feire 

gode resultater av samarbeidet mellom FAU og Vellet. Vi ønsker å benytte denne anledningen til å 

markere FAU leders innsats når hun tropper av til høsten og oppfordrer alle fra FAU til å stille. Valg 

av ny leder vil skje på høstens første FAU møte. Hege Brun-Hansen stiller på første møtet til høsten 

for å overføre stafettpinnen til ny leder. Blomster kjøpes inn i anledningen. Informasjon om treffet 

legges ut på Facebook siden til Vellet. Velforeningens navn Marienlyst Vel er endret til "Marienlyst 

og Fagerborg Vel" for også å inkludere Fagerborg skole i sitt virke, da de ligger i samme nærmiljø. 

 

 

 

 

Referent: Truls Rogstad (8A) og Hege Brun-Hansen 

 

Neste FAU møte: September 2016 


