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MØTEBOK FRA MØTE I DRIFTSSTYRET PÅ MARIENLYST SKOLE 

 

Tid: Onsdag 16.01.2019, kl.16.00-18.15.  Sted: Mezzaninen, Marienlyst skole 

 

Tilstede:                

      Jorunn Flydal     (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)  

 

      Knut Erik Brændvang             rektor  

                 Berit Arnesen                      ass.rektor 

 

 

Meldt forfall: 
                   Marit Storeng                          (Politisk medlem - bydel St.Hanshaugen 

                 Ida Hjeltnes Svensen               (Politisk medlem - bydel St.Hanshaugen 

                   Erling Haakstad                       (Medlem foreldre) 
 

 

Sak 1/2019: Godkjenning av referat fra 13.12.2018 og innkallingen. 

                  Referatet godkjent. Innkalling godkjent. Sakspapirene kom dessverre 

                  sent pga knapp tid mellom rammebrev/strategiske føringer og 

                  driftsstyremøtet. 

 

Informasjonsaker: 

 

Sak 2/2019: Foreløpig regnskapsrapport for koststed 12213 Marienlyst skole 

                  og koststed 52411 Marienlyst AKS. 

                  Skolen har pr. i dag et mindreforbruk på 2,6mill. Dette skyldes 

                  vesentlig ekstra bevilgning til å fylle bemanningsnormen for lærere. 

                  Skolen har utlyst lærerstillinger, men det er på denne tiden få godt 

                  kvalifiserte lærere som søker. Skolen er i ferd med å tilsette en ny 

                  inspektør. Avsatte midler til seminar ble ikke brukt i 2018 og overføres 

                  til 2019 i likhet med resten av mindreforbruket. AKS har et  

                  mindreforbruk på 0,8 mill: AKS' økonomisk situasjon er litt  

                  uforutsigbar da vi har relativt mange elever fra 10.klasse i 

                  spesialklassen som bydelene betaler for. Det er usikkert om hvor  

                  mange plasser som blir kjøpt fra august, så det er bra å ha en "buffer". 

 

Sak 3/2019: Oppsummering av resultater og hovedtrekk i strategisk plan 2018 

                   Resultatene på nasjonale prøver og eksamen er meget gode, blant de 
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            beste i landet. 

            Imidlertid viser Elevundersøkelsen at motivasjon blir lavere jo eldre 

            elevene blir. 

            Å arbeide for trivsel og økt motivasjon blir viktig og kommer med i 

            strategisk plan for 2019, jf. "Barnehjernevernet" og "varme og trygge  

            (ungdoms)skoler". De ansattes kompetanse på området skal økes i det 

            kommende året. 

            Foreldrerepresentanten understreker viktigheten av at foreldrene 

            samarbeider og engasjerer seg, også når barna/ungdommene  

            blir eldre, og spesielt etter at de blir blandet på ungdomsskolen. Det tar tid 

            og  krever innsats å skape en fellesskapsfølelse  mellom Ullevål- og  

            Marienlystelevene, og dette må også foresatte engasjere seg i. 

             "Drømmeskolen" skal evalueres.   

             (Diskusjonen under dette saken inkluderte både status nå og 

             tiltak i kommende strategisk plan. Ref.anm.) 

 

Vedtaksaker  

 

Sak 4/2019: Strategisk plan for 2019 

              Rektor la frem Osloskolens strategisk kart og en sammenfatning av lokale  

              satsinger som bygger på sentrale føringer. Se vedlegg.  

 

              Vedtak: Skolens forslag til satsingsområder i strategisk plan 2019 vedtas. 

               Skolens rektor gis fullmakt til å konkretisere mer detaljerte tiltak og 

               aktiviteter i NYPOS. Strategisk plan gjennomgås som fast punkt på møter 

               i driftsstyret i 2019. 

 

Sak 5/2019: Budsjett for 2019, koststed 12213 Marienlyst skole og sak 6/2019 

                Budsjett for koststed 52411 Marienlyst AKS. 

                Rektor viste til utsendt oppsummering av budsjettet på kostart. og  

                redegjorde for todelingen av budsjettet; ett budsjett til  

                bygningsmessige forhold og ett til undervisning,- lønn materiell, utstyr.    

                Lønnsbudsjettet utgjør ca 97%. Vedr. undervisningsmateriell/utstyr    

                ønsker driftsstyret at budsjettet skal tydeliggjøre et bidrag til å bedre 

                elevenes motivasjon og læringsmiljøet. Driftsstyret ønsker at det skal 

                satses på alternative læringsarenaer – ekskursjoner/museumsbesøk samt 

                utstyr til samlingsstyrere. Driftsstyret gjorde følgelig enkelte 

                omjusteringer i budsjettforslaget i tråd med dette. 

 

                 Vedtak: Driftsstyret godkjenner forslag til foreløpige budsjetter 2019 

                  for funksjonene 202 og 222, samt AKS. Skolens rektor gis myndighet til 

                 å disponere eventuelle budsjettjusteringer i løpet av året, og holder 

                 driftsstyret jevnlig orientert om dette. Det skal etterstrebes at skolen  

                 nærmer seg vedtatt statlig lærernorm. 

  

. 

Sak 7/2019: Evaluering av arbeidet i driftsstyret.  

                  Bydelsrepresentant Paal Anker-Nilssen redegjorde for resultatene av  

                  spørreundersøkelsen. Driftsstyrets medlemmer fant en slik undersøkelse nyttig, og 

                  det er ønske om at funnene følges opp og at driftsstyret jevnlig gjennomfører slike  
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                   evalueringer. Saken videreføres i neste møte. 

 

Sak 8/2019: Nytt fra FAU – utgår. 

                   Rektor informerte om at foreldreovertakelsen i slutten av mars 

                   vil bli gjennomført. Mangler noen foreldre i klasser på ungdomstrinnet, men det 

                    jobbes med saken. 

 

 

Eventuelt: 

                    Anne Christine Kroepelien fortalte fra kurs i styrearbeid, og det ble bestemt at hun 

                    skal fortelle mer på neste møte. Vi avsetter ca. 20 min. 

                    Paal Anker-Nilssen har arbeidet med ståstedsanalyser i vgs, og han legger dette 

                    frem i neste møte (15min PP-presentasjon+ tid til spørsmål  ca. 5 min). 

 

 

Oppfølgingssaker: 

 

Sak/tema Ansvar Frist 

 

Strategisk plan 2019 

 

 

Evaluering av arbeidet i 

driftsstyret og videre 

retningslinjer for 

styrearbeidet. 

 

 

 

Rektor 

 

 

Rektor og driftsstyrets leder, 

sees i sammenheng med 

Anne Christine Kroepeliens 

fremlegg.  

 

 

 

Løpende 

 

 

5.3.2019 

 

 

 

Neste møte er tirsdag 5.mars,2019 

 

 

 

Referatet godkjent, 05.03.2019 

 

 

 

 

_______________________     ___________________ 


