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MØTEBOK FRA MØTE I DRIFTSSTYRET PÅ MARIENLYST SKOLE  

Tid: Torsdag 13.12.2018, 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) 

     Paal Anker-Nilssen    (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:Ida Hjeltnes Svensen         (Politisk medlem - bydel St.Hanshaugen) 

                   Marit Storeng                           (Politisk medlem - bydel St.Hanshaugen 

 

Sak 49/2018: Godkjenning av referatet fra 06.11.2018 og innkallingen. 

                    Referatet og innkallingen godkjent. 

                 

     

Informasjonsaker: 

 

49/2018: Regnskapsrapport for koststed 12213 Marienlyst skole og  

                koststed 52411 Marienlyst AKS. 

 

                Skolen har de siste årene arbeidet målrettet mot å bringe økonomien i balanse. 

                Dette målet er nå nådd, både gjennom omlegging av aktiviteten og på grunn av økte  

                bevilgninger. Skolen styrer mot et mindreforbruk på vel 2,5 mill., men i dette ligger  

                også avsatte midler til seminaret som ble utsatt til våren. Skolen har også behov for å 

                øke dette til 750 000 bl.a. pga økt antall lærere og økte 

                omkostninger.  

                Skolen har også behov for å ansette flere lærere for å fylle "lærernormen".  

                Økonomien for AKS er under kontroll. 

                Driftsstyret tar rektors redegjørelse til orientering.   

                  

 

50/2018: Nytt fra skolen 
                Status strategisk plan: Det har blitt justeringer i de strategiske føringene fra byrådet. 

   Det legges vekt på økt arbeid med miljøledelse, både det fysiske (Kildesortering, Miljøfyrtårn 

   mv) og læringsmiljø. Det forventes økt innsats for å utvikle lærernes kompetanse i arbeid med 

   det psykososiale miljøet, " Trygge og varme (ungdoms)skoler". 
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 Viktig å analysere og bygge videre på elevundersøkelsen. "Elevens stemme" må komme 

            frem. Vi ønsker å forbedre oss i det som er knyttet til elevmedvirkning, også i det  

            faglige arbeidet, ikke bare sosialt. Jf Vurdering for læring, som videreutvikles. 

 

             Vi viderefører arbeidet med å utvikle lesekurs i tråd med "Helhetlig lesing" – modellen. 

             Vi vil skaffe oss kompetanse i bruk av Ipad i leseopplæringen for å få bedre grunnlag 

             for å avgjøre om, og hvordan, Ipad kan brukes for å bedre elevenes leseutvikling. 

 

  

51/2018: Nytt fra FAU 

               Foresatt blir utfordret til å stå for undervisningen når lærerne er på seminar, fredag  

               29.mars 2019. Skolen sender ut en forespørsel til alle klassenes foresatte med svarfrist 

               før jul. Det blir innkalt til formøter i god tid, samt et møte med lærerne i den enkelte 

               klasse når det nærmer seg der opplegget for dagen gjennomgås og foresatte får  

               praktisk informasjon mv. 

               Politiske representanter sa at de også kunne tenke seg å stille opp. 

 

 

52/2018: Nytt fra elevrådet 

 

- Evaluering av TV-aksjonen/psykisk helse-uke. Elevrådet vil komme tilbake til om 

OD skal gjennomføres neste år. At OD ble erstatte av TV-aksjonen var et valg 

som ble gjort fordi TV-aksjonens mål lå så nær opp til temaet i Psykisk helse-uka, 

og ikke som en følge av hva OD skulle dreie seg om i 2018. 

- Elevrådet og skolen er veldig fornøyd med det store bidraget ca. 100 000kr som 

ble samlet inn. Elevrådet ønsker å bruke selve modellen for innsamling seinere 

også. Evalueringen for øvrig ikke helt avsluttet ennå. 

   

 -    Elevrådsrepresentantene tok opp flere saker det ble ansett som mest 

      hensiktsmessig at rektor kom og snakket om med representantene i elevrådets 

      møte: Dette gjelder:  

      Ønsket om utvidet grense for hvor elever på ungdomstrinnet kan oppholde seg i 

      storefri. 

      6. og 7.klasse, hvor kan/ønsker de ulike trinnene oppholde seg i frikvarterene? 

       Mobilhotell: Hvem har ansvar for telefoner som er der. Det går an å "pirke" dem 

       ut.  

       9.trinn: Bokskap/klesskap 

       Skille jentetoalett/guttetoalett 

        

       Elevrepresentantene ønsket også å få vite mer om hva som kunne være 

       valgfag, hvem bestemmer?, og rektor redegjorde for dette.  

   

- Fritidskomiteen er i full sving. Flere arrangementer planlagt, bl.a. filmvisning og 

pepperkakehus-konkurranse. 

 

"Marienlyst talenter " kommer, men antakelig i en litt annen form, med audition. 
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Eventuelt 

 

 

Neste møtedatoer: Onsdag 16.januar og tirsdag 5.mars, 2019. 

 

Evaluering av driftsstyrets arbeid. Undersøkelse laget av Paal Aner-Nilssen er sendt ut. 

Resultatet legges frem på neste møte. 

 

SMU (Skolemiljutvalget): Noen skoler har ulike "lag" som drives enten av lærere eller spesielt 

interesserte elever etter skoletid. F.eks. Oslo katedralskole. Også vanlig på skoler i utlandet. 

Kan bidra til å styrke fellesskapsfølelese på skolen, også på tvers av klasser/trinn. Kan dette 

være noe for oss på Marienlyst? 

 

 

 

 

Referatet godkjent, 16.01.2019 

 

 

 

 

_______________________     ___________________ 


