
Referat fra FAU-møte, Marienlyst Skole 
 

Tirsdag 11. oktober 2016 

Kl. 18:00-20:00 

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

 

Til stede: valgte representanter for følgende klasser: 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 3A, 3B, 4B, 4C, 5A, 

5B, 6B, 7A, 8B, 8C, 8D, 9C, 10C, 10D. 

 

Skolen: Rektor Knut Erik Brændvang 

 

Andre: FAU-leder Drago Bergholt (4C), Catharina Vogt (Marienlyst og Fagerborg Vel) 

 

1. Rektor informerer 

 

- FAU har en god del lagrede ting i noen rom som må flyttes på p.g.a. brannhensyn. Kaja 

Irgens tar hånd om dette.  

- Omreguleringsplan Blindernveien. Til skolestart 2018 utvides kapasiteten med et nytt 

skolebygg med 10 nye klasserom. Det vil da være 3 parallellklasser på barnetrinnet, og 5 på 

ungdomstrinnet. Fra skolestart 2017 vil det være en paviljong, - tre midlertidige klasserom - 

ute i området opp mot Leker`n. 

- Nasjonale prøver: Gjennomført på 8-9. trinn, 5. trinn vil ha disse 17.10-4.11. SSB (Statistisk 

Sentralbyrå) skal utføre et forskningsprosjekt med elever fra 8. klasse i matematikkfagene. 

Forskningsprosjektet skal følge en gruppe elever over lengre tid. Med dette prosjektet følger 

ekstra lærere, og de vil komme til å dele opp gruppen annerledes enn normalt.  

- I oktober/november skal det være en elevundersøkelse blant elever i 5. til 10. klasse om 

læringsmiljø og sosialt miljø. Resultatene fra dette blir det informert om i desember.  

- Det er viktig å starte tidlig med planlegging av skoleturer. Det har vært endel utfordringer 

knyttet til dette. I fjor ønsket daværende FAU et fast opplegg som gjaldt Marienlyst. Det har 

vært ulike turer; Hvite Busser, tur til Barcelona etc. Men FAU ønsket å legge føringer som tok 

hensyn til gratis-prinsippet. Rektor ønsker at vi tar en runde på dette, orienterer oss om hva 

som er blitt gjort før, samt erfaringer. Dette for å minske dobbeltarbeid og mange runder. Dette 

blir fulgt videre opp i FAU-ungdomsgruppen (foreldrene til barn på ungdomskolen). 

- Videre spør rektor om foreldrene har fått informasjon vedrørende leirskole. Det viser seg at 

ikke mange har fått info om dette. Skolen har en informasjonsutfordring i forhold til dette, i 

følge rektor. Han opplyser om at kommunen gir 1300 kr pr. elev, men at oppholdet (Fagerhøy) 

koster 2000 kr pr. elev, som skolen betaler. Skolen betaler også transport og ekstrakostnader 

i forbindelse med lønninger til lærere. Tilsammen betaler skolen ca. 100 000-150 000 kroner 

per år for leirskole. Han sier at skolen gjerne betaler det, men at det også er mangel på 

datautstyr. Dette er noe han ber oss ta stilling til. Kanskje foreldrene kan dekke transport fks? 

 

2. Fellesforum 

 

Møteorganisering 

I forkant av dette møtet har leder Drago og nestleder Tarjei kommet med forslag til måter å 



effektivisere FAU. Fra nå av vil FAU-møtene inndeles slik: 

 

Rektor orienterer - maks 30 min. 

Fellesforum (barne og ungdomstrinn sammen): Orienteringer, vedtak og diskusjon av 

fellessaker - maks 60 min.  

Barnetrinn og ungdomstrinn hver for seg diskuterer trinnspesifikke saker (evt. undergrupper - 

praktisk arbeid ) maks 30 min. 

 

Ulike arbeidsgrupper 

 

I forkant av møtet var det ikke så mange som hadde meldt seg på de ulike gruppene som er 

blitt opprettet. 

 

Bibliotek og læring: Kaja informerte om at denne gruppa var godt i gang. De skriver søknader 

om støtte til diverse. Personer i gruppa: Kaja Irgens 6B (koordinator), Gunhild Varvin 7A, 

Cathrine Berg-Nielsen 7B, Eia Grødal 4C, Live Rasmussen 9D, Siri Moland 7B 

 

Nettvett: Det blir nå en større satsning på nettvett for å implementere det tidlig, fra 1. klasse. 

Det skal jobbes mot lage en årlig nettvettdag (for eksempel første mandag i februar) hvor dette 

arbeides med på alle trinn, på ulike måter. Rektor er informert og er positiv. Det ble også tatt 

opp at ordet «nettvett» bør forandres, det er bakpå og kjedelig, og vi foreldre henger etter 

generelt, og at det er viktig at kompetansen heves. Til denne gruppa trenger vi foreldre fra 

barnetrinn, mellomtrinn og ungdomskolen. Personer i gruppa: Fredrik Jacobsen 1A, Peter 

Ølveczky 3A, Truls Rogstad 9A, Mona Bristøl 1C, Ivar Aartun 6A, Hallvard Ystad 5B (vi trenger 

en koordinator i denne gruppen) 

 

Oppvekst og byggesaksgruppe: Personer i gruppa: Sithabile Mathe 9C, Arne-Kristian Groven 

2B (koordinator?) 

 

Bidrag/økonomi (se senere i referatet): Kasserer Kjetil Eide 2B, Hanne Marie Sønstegård 3A 

 

17-mai komité: Kaja tar med seg foreldre i 2. og 5. klasse ned for å se på lageret.  

 

Trafikksikkerhet: Arbeid; Videreføring av morgenfugl-ordningen, skriv til foreldre om 

henting/levering av barn, dropp-punkt. Barnetrinnet har hovedansvar, men Tarjei foreslår at 

èn fra ungdomstrinnet også er med. Gruppen burde samarbeide/utveksle informasjon med 

Marienlyst og Fagerborg Vel. Personer i gruppa: Petrus Eide og Alexander Jensenius 1B, 

Marianne Engen Mortensen 3B og Camilla Ingeborg Moen 2A (Morgenfugl-ansvarlig). 

Trenger også en koordinator i denne gruppen. 

—— 

Møtet går over i en snakk om at vi trenger en felles plattform på nett, et sted hvor dokumenter 

kan deles for alle i FAU. Dropbox, google docs, it`s lerning ble nevnt. Drago finner ut av det. 

—— 

Økonomi 

Det er kommet inn en søknad til FAU om støtte til skoletur. Ingen vet hvor mange penger FAU 

har, vi utsetter dermed å ta stilling til søknaden. Kasserer Kjetil (2B) finner ut av hvor mye som 

er på konto til neste møte, samt hva FAU har brukt penger på før. Sammen med Hanne Marie 



(3A), utarbeider de et forslag til retningslinjer omkring bruk av de midlene vi har. Det ble 

diskutert en god del om hva som er hensiktsmessig å støtte, og det virket som om det var stor 

enighet om at det måtte utarbeides info til alle - både foreldre og elever - om at det går ann å 

søke midler fra FAU.  Det ble også informert om at det er mulig for de med trang økonomi å 

søke midler til deltagelse på skoleturer etc. direkte fra bydelen. Også viktig at det blir informert 

om dette. Denne saken arbeides det med videre på neste FAU møte, hvor Kjetil og Hanne 

Marie gir en rask presentasjon.  

—— 

Marienlyst og Fagerborg Vel 

Leder for Marienlyst og Fagerborg Vel, Catharina Vogt, informerte om relevant arbeid i velet 

(benker, Leker´n, trafikksikkerhet, høringsprosesser ifm. nye bygg, minigolfbane, lokale 

møteplasser, etc.). Samarbeidet mellom Marienlyst og Fagerborg Vel og FAU har vært godt. 

Dette ønskes videreført. Et pågående prosjekt er jobben med å gjøre svømmehallen på 

skolen tilgjengelig i helgene (forsøksvis 3 helger). Mail er sendt Bymiljøetaten med anmodning 

om å disponere badevakt. Her kan det bli behov for foreldre som bidrar med vakthold/låsing. 

Blant kommende arrangementer nevnes særlig: 

 20.10 kl. 16:00-18:30: Søppelryddingsdugnad 

 28:10 kl. 17:30: Gresskarskjæringskonkurranse og utdeling av Marienlystprisen 

 15.11 (foreslått dato): Sosial arrangement for bidragsytere i nærmiljøet og for å hedre 

avgått FAU-leder Hege Brun-Hansen 

Velet vil også involvere elever (6. trinn) i arrangementet av kommende 

gresskarskjæringskonkurranse. Catharina oppfordret alle til å sjekke velets hjemmesider samt 

å melde seg inn i vel-foreninga. 

 
 

3. Gruppearbeid 
 
Barnetrinn 

MAKS (Aktivitetsskolen på Marienlyst): Tiden gikk med til å diskutere MAKS og erfaringer 

foreldre (særlig på de laveste trinnene) har gjort seg så langt. Det kom opp at endel foreldre 

med barn på MAKS (1-4. trinn) har blandede erfaringer i forhold til sikkerheten til barna, 

generell oppfølging, samt registrering ved overgangen fra skole til aktivitetsskolen og når 

barna drar hjem. Det uttrykkes også at kommunikasjonen mellom MAKS og foreldre av og til 

kan være mangelfull. Enkelte representanter er derimot svært fornøyde med MAKS. 

Foreldrene etterspør likevel informasjon om hva som burde forventes av aktivitetsskolen 

(utdypning av Rammeplan for Aktivitetsskolen og Oslostandarden for AKS), samt hva foreldre 

kan bidra med for at barna får et trygt og innholdsrikt opphold før og etter skoletid. 

FAU-representantene er enige i at dialog og felles forståelse er viktig. Derfor foreslås en 

invitasjon til rektor, hvor han i første omgang informerer angående disse temaene. 

Ungdomstrinn 

Natteravning: Vi har fått henvendelse fra Olav Storm (tidligere elev på Marienlyst, senere 

FAU- og driftsstyreleder på skolen) som jobber med nattravnene på Oslo Vest. Han ønsker å 

involvere/invitere foreldre til å delta på dette (hver fredag). FAU er positiv til dette. Jeg har 

svart positivt til Storm og han har fått epost adresser. I en ny epost etter møtet i går til ham, har 

jeg gjentatt vår positive holdning, og spurt om han kunne sende meg (evt. samtidig til dere) 



noen ord som forklarer hva, hvordan og hvor. Målet er at vi som FAU-representanter kan bidra 

til at foreldre melder seg til nattravn-tjeneste. Dette gjelder foreldre på hele ungdomstrinnet. Vi 

ser om vi kan invitere Storm til et FAU-møtet for ungdomstrinnet i nærmeste fremtid.  

Juleball: Det har gjennom årene vært litt blandet erfaring med gjennomføring av juleball. De to 

siste årene (fremstår det som om det) har blitt etablert en gjennomføring som har vært 

vellykket. Vi har fått notater, programmer etc for 2014 og 2015. 10nde klasseforeldre er klar 

over at elevrådet planlegger juleballet, men de var enig om at alle fire FAU-representantene 

for dette trinnet bør samles i nær fremtid for å sikre foreldrestyring i gjennomføring av 

arrangementet. Invitasjon til en slik samling til de det gjelder kommer trolig snart. FAU 

involverer seg ikke utover foreldre for 10nde klasse, men representanter for 8nde og 9nde vil 

være nysgjerrig å høre om gjennomføringen i etterkant.  

Klassetur (for 8nde klasse som gjennomføres i 9nde klasse): Det fremstår som det er knyttet 

en del arbeid i gjennomføring av klassetur for 9nde klasse (og av og til 10nde klasse). Forrige 

FAU laget retningslinjer for gjennomføring av slike turer, men disse virker mer veiledende enn 

«hugget i stein». FAU hadde en god gjennomgang av erfaringer knyttet til slike turer. 

FAU-representantene for 8nde klasse vil i nærmeste fremtid inviteres til et møte for å 

samsnakke seg om noen rammer for turene pt planlagt til mai/juni 2018 (altså slutten av 9nde 

klasse for dette trinnet). Det er mål å begrense alternativene og sikre en økonomisk ramme 

som er realistisk å gjennomføre slik at alle blir med. Det er også ønskelig å se på mulighetene 

for å få med lærerne på tur, og slik vurdere mulighetene for å bygge opp under det faglige, i 

tillegg til det sosiale (som vil være det sentrale).  

—— 

 

Neste FAU-møte er tirsdag 1. november. 

 

—— 

 

Referenter: Solveig Mohn (4C), Drago Bergholt (4C), Tarjei Skirbekk (8C) 

 

 


