Referat FAU møte 09.10.2018
Leder – Erling Haakstad, og nestleder - Synne Sidenius
Referent: Agnete Lillelien Porter
-

Tilstede: Line. T. Brekke (2b), Klaus Børringbo (9C), Anders Sørnes (9B), Hugo Harstad (8A),
Tom Erik Jæger (8B), Agnete Porter (10A), Camilla G. Moen (3A), Sara Brøngel Grimstad (8E),
Hege Wold (1A), Mari G. Bakken (7A), Marianne Pfeiff (6A), Jan Ørstavik (3B), Sinje-Marie S.
Johnsen (1c), Frøydis Spillum (5B), Ola Edman (2C), Hildegunn Lunden (10B), Håkon Sverdrup
(8D), Therese Wang (2A), Siri Dahl Dørnes (4C), Trine Bruusgaard (vava 9D), Lena Jensen (7B);
Erling Haakstad (10D), Synne Sidenius (9D)

-

Ny nestleder må velges innen årsskifte 2018-19. Luftes ved neste FAU-møte.
Møtet i september: mange mottok ikke innkalling tidsnok til å stille pga nyvalg og nye
klasser (1. og 8. trinn)

Rektors kvarter:
Rektor snakket innledningsvis om nyheter og aktuelle saker (ca. 15. min hver gang).
- Elevrådslederen Charlotte snakket om hvorfor Marienlyst skole i år deltar i TV- aksjonen
fremfor OD (som skulle gå til upolitisk fredsfremmende arbeid i Palestina).
o Bakgrunn: De siste 2 årene har ikke OD vært samlende for skolen, mange elever fikk
bare penger av foresatte, noen deltok ikke og mange fikk ikke inn inntekter nok.
o Ikke en politisk beslutning å gå ut av OD; elevrådet og skolen begynte å snakke om
dette våren -18, før man kjente til hva OD skulle støtte.
o Elevrådet valgte aktiviteter til støtte for TV-aksjonen, som i år går til inntekt for
Bymisjonen og psykisk helse (“Mindre alene sammen”).
- Elev-aksjonen, både for barne- og ungdomsskolen starter uke 41 og varer fra 10. til 19.
oktober, med blant annet markering av verdensdagen for psykisk helse (10.10).
Årets TV-aksjon fokuserer på:
o Raushet, inkludering, bidra for andre
o Mindre alene sammen
o Marienlyst skal også ha: 1 time pr skoledag skal det undervises i årets tema for alle
trinn, samt: loddsalg, KAHOOT, klesbyttedag, salg av tallerkener man kan male/skrive
motiv på og selge og skoleløp
o Sponsorer: Elevene har forsøkt å samle inn penger fra lokale næringsdrivende, eller
motta premier.
o Skoleløp: En sponsor gir 2 kr. for hver runde en elev løper rundt skolen. Alle barna på
skolen deltok i løpet og løp til sammen mer enn 8.000 runder og samlet inn nesten
17.000 kr. Til sammen har Marienlyst skole til nå samlet inn 86.800 kr!!!
o Noen fra elevrådet var på rådhuset sammen med TV-aksjonen hvor de ble intervjuet
o Årets aksjon håper på mer deltakelse fra elevene
✓ Oppfordring fra foresatte om at OD får tilbakemelding om hvorfor Marienlyst
ikke deltar

-

-

o Skriv vedrørende TV-aksjonen kommer ut på alle skolens medier uke 41
Skoleovertakelse (avtalt på forrige FAU møte):
o Blir utsatt til 2019 – 29. mars (fredag). Går ut på at foreldrene overtar driften på
skolen 1 dag når lærerne skal på seminar.
o FAU bidrar med ressursgruppe (3-4 stk): sende ut informasjon
o Foreldrene har undervisningen – 3 foreldre pr. klasse (noen få lærere blir igjen på
skolen)
o Taushetserklæring og HMS gjennomgår i forkant
o Kan velge fra kreativt/fritt opplegg til fastsatt av lærer, kan bare ikke avvike fra
ordinær drift (skal i følge rektor mye til)
o MAKS har vanlig drift
Nedre skolegård: ytterligere forsinkelser pga sene leveranser, anslått ferdig uke 44. Øvre
skolegård ferdig.
Nasjonale prøver er gjennomført/gjennomføres nå i 5., 8. og 9. klasse

Saker på FAU-møte:
- Saksliste sendes ut i forkant av hvert FAU møte, gjennomgås og godkjennes.
- Praktisk – link til Dropbox på e-post. Mapper og undermapper med all informasjon fra
tidligere FAU.
-

Økonomisk støtte (inntektene til FAU kommer i hovedsak fra 17. mai-salg!)
o

Forrige FAU-møte: Skolehagen fikk kr 10.000 kr. fra bydel St. Hanshaugen som ble
overført til FAU (må overføres til prosjektet) og 10. trinn fikk innvilget en ramme på
10.000 kr. til juleballet i år.

-

Hastesøknad fra elevrådet på kr 3500,- for å arrangere Halloween for ungdomsskolen
i gymsalen, gratis inngang.
Vedtak: Søknaden Innvilget forutsatt at HMS ivaretas
▪ Tilføyelse etter FAU-møtet: Ang. sum: Elevene fikk avslag på å leie den gamle
gymsalen pga. at det allerede var utleid. Nytt lokale funnet: RF-kjelleren på
UiO Blindern. Søknad om å få økt summen til 5000 kr. pga. skiftet av lokale.
Ved avstemning ble det vedtatt med 10 stemmer (mot 1 stemme) for å godta
økning til kr 5000,- (avstemning på epost for deltakere ved siste FAU-møte).

-

Søknad fra en forelder om støtte til utgifter for sitt barn til klassetur. Vi diskuterte
om det er riktig å behandle søknader direkte i FAU på denne måten. Vi ble enige om
at dette bør gå gjennom sosiallærer og at pengene må gis til en pott som deles på
alle som trenger støtte.
▪ Vedtak 1: Det må gjennomgås/lages retningslinjer for innvilging av støtte.
Forslag fra FAU-leder: Behandles i oppvekst- og læringsmiljøgruppa?
▪ Vedtak 2: Søknader skal inntil videre behandles gjennom skolens sosiallærer,
som vurderer og anbefaler. Dette skal foregå anonymt for FAU. FAU stiller
midler til disposisjon for dekning av den innkomne søknad ved anbefaling fra

sosiallærer. Også søknader om støtte for dekning av utgifter til juleballet går
via sosiallærer. (FAU-leders tillegg: Søknad anbefalt og innvilget)
Fra rektor: skolen ønsker at foreldre arrangerer klasseturer som bestreber
mulighet for deltakelse for alle, og det er foreldrene som har ansvar for
klasseturene 10. klassene reiser på
✓ Skal FAU sponse turer utenfor skolens regi?
Det oppfordres til foreldregrupper som planlegger framtidige klasseturer på
10.trinn slik at man ved innsamling av penger til slike turer selv tar høyde for
å kunne dekke behov for at alle kan være med (og lager interne
retningslinjer)
-

Sak: Hjertesone: Tilbud om å være pilotskole for eget prosjekt for mindre trafikk og tryggere
skolevei (Vurdering av tilbudet inngår i arbeidsgruppen neste gang)

-

Innspill til driftstyret: FAU i driftsstyret, hadde møte uke 39. Skolen har godt med midler.
Forslag om at midler brukes til Rufuskort som fordeles på klassene for bl.a skoletur, kino, den
kulturelle skolesekken o.a.
FAU støttet dette.
Oppfordring om at andre saker sendes inn, og vil tas opp på neste driftsstyret

-

Valg av arbeidsgruppe(r), med 1 leder pr. gruppe. Alle setter seg opp på ønske, leder sender
ut på mail med innspill innen frist. Klart til neste FAU i november
o Skoleovertakelse
o 17. mai komite
o MAKS representant
o Trafikk- og byggsikkerhet
o Oppvekst- og læringsmiljø
o Pedagogikk og strategi

-

Morgenfugl: Frivillig/dugnadsarbeid der hele barneskolens foreldre deltar på rundgang. 1
uke pr. klasse. Risikofelt, ved gangfelt og lyskryss, vakt om morgenen. Avvik (busser)meldes
inn til selskapet. Eget skjema som FAU fyller inn med fornavn/initialer (GDPR) og sender ut til
sin klasse.

-

Diverse:
o
o
o
o

FAU-møter er første tirsdag hver måned, med unntak når ferie inntreffer
samtidig, da er det påfølgende tirsdag. Alltid kl 18.00-20.00
Referent byttes på hvert møte og sendes Synne (nestleder) som leser
korrektur og sender ut til FAU gruppa
Dersom FAU representant ikke kan stille, gi vara beskjed så fort som mulig
slik at vedkommende kan stille
Som representant: lytt til klassens behov og meld inn sak(er) i forkant av FAU
møte og send ut referat i etterkant

Fordeling av FAU-representanter på grupper:

-

o

17. mai komite; 2. og 5. trinn!

o

Juleball: Hildegunn Lunden 10B - kontaktperson (+???)

o

MAKS representant;

o

Trafikk, sikkerhet og og byggesaker: Tom Erik Jæger 8B, Ola Edman 2C, Klaus
Børringbo (9C), flere? Leder?

o

Oppvekst- og læringsmiljø: Lena Jensen 7B, Silje Marie Johnsen 1C, Jon Ørstavik 3B,
Sara Grimstad 8E, Camilla Moen 3A, Hege Wold, Maria G. Bakken 7A, Leder?

o

Pedagogikk og strategi: Anders Sørnes 9B, Hugo Harstad 8A, Agnete Porter,
Marianne Pheiff 6A, Frøydis Spillum 5B, Håkon Sverdrup 8D, Siri Dahl Dørnes 4C,
Leder?

o

Skoleovertagelse: ?

o

Natteravnene: Olav Storm?

KASSERER; Vi må ha epost og klasse!

