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MØTEBOK FRA MØTE I DRIFTSSTYRET PÅ MARIENLYST SKOLE  

Tid: Tirsdag 06.11.2018, kl.16.00-18.00.  Sted: Mezzaninen, Marienlyst skole 

 

Tilstede:                 

      Jorunn Flydal     (Medlem foreldre) 

                  Erling Haakstad                       (Medlem foreldre) 

              

                  Anne Christine Kreopelien     (Politisk varamedlem – bydel St.Hanshaugen) 

                  Ida Hjeltnes Svensen              (Politisk medlem - bydel St.Hanshaugen) 

     Marit Storeng                          (Politisk medlem - bydel St.Hanshaugen) 

 

                  Linn Therese Eckholdt          (Medlem ansatt) 

                  Anette Edvardsen                  (Medlem ansatt ) 

              

                  Charlotte Spakmo Boe           (Medlem elevrepresentant) 

                  Marie Ystad                           (Medlem elevrepresentant) Fra kl 16.20 

 

      Knut Erik Brændvang            rektor  

                 Berit Arnesen                     ass.rektor 

 

Meldt forfall: Paal Anker-Nilssen   (Politisk medlem- bydel St.Hanshaugen)  

 

41/2018: Godkjenning av referat fra 18.09.2018. Godkjenning av innkalling. 

    Referat og innkalling godkjent. Obs! Neste møte er 12.12.2018, ikke 16.12. som det 

    står i referatet. 

 

 

Vedtakssaker: 

 

42/2018: Økt ressurs til skoleledelse – Utlysing av stilling som inspektør 

                Marienlyst skole har en vesentlig lavere lederressurs  enn andre skoler vi kan 

                sammenlignes med. Skolens økonomiske situasjon åpner for at ressursen kan økes. 

 

    Driftsstyret ved Marienlyst skole slutter seg til skolens forslag om å lyse ut en fast 

                stilling som undervisningsinspektør, med tiltredelse inneværende skoleår. 

 

 

43//2018: Organisering av gratis halvtidsplass på AKS i normale skoleuker og i  

                skoleferier.  
                 

                 Driftsstyret ved Marienlyst skole opprettholder dagens ordning vedrørende 

                oppholdstid på halvtidsplasser: 2 timer morgenåpning før skoletid og 10 timer  

                ettermiddagsåpning etter skoletid pr. uke. 2 hele dager pr. uke i skoleferiene. 

 

                Rektor gis fullmakt til eventuelle nødvendige justeringer av tidene 
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44/2018: Uttalelse vedrørende gangbru mellom skolebyggene 

     Driftsstyret ber rektor tar utgangspunkt i det foreliggende forslaget og formulerer 

                brevet ut fra dagens situasjon og erfaringer. Sendes ut på høring via mail til  

                driftsstyres medlemmer. (Se også sak 47/2018). 

 

Informasjonssaker: 

 

45/2018:Regnskap og tertialrapport for koststed 12213 Marienlyst skole og  

               koststed 52411 Marienlyst AKS. 

               Skolen har pr. oktober et mindreforbruk på ca. 500 000kr. Høstens budsjettjustering 

               pga øket elevtall er budsjettert med, men har ennå ikke kommet inn.  

               Ved årsslutt beregnes et mindreforbruk på nær en million, inkl. 500 000 som var  

               avsatt til seminaret som ble utsatt til 2019.  

               Lærernormen er ikke helt oppfylt, men vi planlegger å lyse ut en stilling til i 

               dette skoleåret. Viktig å få riktig kompetanse, ikke bare "fylle stilling". 

               Aktivitetsskolen hadde ca. 500 000 i mindreforbruk. Mål å gå i balanse til årsslutt.  

               Gratisplasser på 1.trinn har ikke gjort spesielle utslag på økonomien. 

  

    Driftsstyret tar økonomirapporten til etterretning. 

 

46/2018     Nytt fra skolen: 

 

1) Nasjonale prøver: Nasjonale prøver på 5., 8., og 9. trinn er gjennomført og 

analysert. 9.trinn er løftet godt fra 8.trinn og var best i Oslo. Viktig med godt 

oppfølgingsarbeid. (Hva strever elever med? Hvilke endringer bør vi gjøre i 

undervisningen?). 

Osloprøven i digitale ferdigheter 10.trinn. Her trenger vi å utvikle oss. Prøven er 

ikke bare en prøve i IT, men også krevende å lese, samt tester 

matematikkunnskap. 

2) Arbeid med nye ordensregler: Teamkoordinatorene har ansvar for høring på sitt 

team. Det kommer høring også i elevrådene. 

                3)  Utsettelse av seminar for pedagogisk personale til 28.-30.mars. FAU er innstilt på 

                      å organisere foreldreovertakelse av undervisningen fredag den 29.mars 2019. 

 

47/2018: Nytt fra FAU: 

                 

                1)   Klasseturer i 10.klasse. FAU orienterte om flere diskusjoner i FAU rundt 

                      skoleturer i 10.klasse. Rektor opplyste om at retningslinjer for klasseturer ble 

                      vedtatt av driftsstyret i 2015. Rektor tar saken videre i FAU-møtet. Generelt syn 

                      at  saken ikke kan tas opp på nytt av hvert nytt kull. 

                 2)  FAU er opptatt av alkoholbruk på hjemmefester. Hva kan FAU gjøre? Eks. støttet 

                      alkoholfri Halloween- fest. 

                 3)  Ønske om leksehjelp/ rolig rom for lekser på MAKS en annen dag enn den 

                      dagen skolen har leksehjelp. (Eks. på biblioteket?) 

4) Problemer med lys i garderober 2.trinn og 3.trinn nede. Vaktmester er på saken. 
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48/2018:  Nytt fra elevrådet  

                    

                 1)   "Psykisk helse"-uke gjennomført. Skal evalueres på elevrådets allmøte. Mange 

                        hyggelige arrangementer, f.eks. elverådet laget grøtfrokost for elever i  

                        småskolen.    TV-aksjonen: Innsamling ved skoleløp veldig vellykket. Samlet 

                        inn nesten 100 000kr. 

 

                2)   Tungvint for eleven i nybygget å gå til kantina og timer i hovedbygningen. 

                       Ytterdørene er stengt for å hindre hærverk, tyveri og at fremmede kommer inn i 

                       bygningen. Men det gjør a 8.klasse blir mye forstyrret av elever som kommer for   

                       seint og banker på vinduet. 9.klasse ønsker ikke gjennomgang i sin korridor. 

                       Rektor   kommer og snakker med elevene på allmøtet. 

 

3)   Bra med nye klokker i skolegården, men også ønske om klokker i korridorene. 

 

 

Eventuelt: Evaluering av driftsstyret: Paal sender ut til neste driftsstyremøte. 

 

Neste møte:  Onsdag 12.desember, kl. 16-18.  

 

 

 

 

Referatet godkjent 12.12.2018 

 

 

_______________________     ___________________ 


