Referat FAU-møte 6.11.18
Leder – Erling Haakstad, nestleder - Synne Sidenius, kasserer - Hanne Marie Sønstegaard
Referent: Mari Gjengedal Bakken, 7A
Representanter til stede:
Hege Wold 1A, Therese Wang 2A, Line Brekke 2B, Ola Edman 2C, Camilla Moen 3A, NIna Kindt 3A,
Jon Ørstavik 3B, Mari Pahle 3C, Stine Ericson 3C, Liv Traaholt 4A, Bojan Djordjevic 4B, Siri Dørnes 4C,
Hanne Marie Sønstegaard 5A, Marianne Pfeiff 6A, Maria G. Bakken 7A, Lena Jensen 7B, Hugo Harstad
8A, Tom Erik Jæger 8B, Sara Grimstad 8E, Margareth Bruheim 9A, Anders Sørnes 9B, Yngvar Dyvi 9C,
Synne Sidenius 9D, Arne Kristian Groven 9E, Ulrikke Teige 10A, Erling Haakstad 10D
-

Ny nestleder må velges før jul. Tenk på dette til neste FAU-møte. Fint om noen melder seg.

Rektors kvarter:
●
●

●
●
●

Elevene 5, 8 og 9 trinn har hatt nasjonal prøve. Barna på Marienlyst blir stadig flinkere. Alle
elevene er på et bra nivå og der de skal være.
Psykisk helse uken skaffet nesten kr 100 000,- som var målet. Det ble en hyggelig og fin uke
med fokus psykisk helse og mobbing der de avsluttet med løp rundt skolen. Alle er godt
fornøyde.
Uteområdet skal være ferdige ila neste uke og åpner uke 47. Sikkerhetsgjennomgang foregår
denne uken.
Lekeplasser på skoler i hele Oslo driftes av Undervisningsbygg. Rektor har ingen innflytelse
bortsett fra Involveringen fra skolen om hvilke lekeapparater de ønsker.
Strategisk plan: De siste årene har fokuset vært skolens kjernevirksomhet;
lese-/skriveopplæring og matematikk, trivsel og trygt skolemiljø. Målrettet inn mot
helhetslesing-leselæring. Tilsvarende innen matte og trivsel og skolemiljø. Det er uttrykt
politisk i budsjettet at brukerne av tjenestene (elever og foreldre) skal involveres i strategisk
planarbeid. Det satses på målrettet kursing av lærere (forskningsbasert opplæring),
gjennomgang av elevundersøkelsen mm.
Har FAU (foreldrene) innspill til strategisk plan med tanke på hva som skal løftes i 2019?
FAU kan komme med innspill til skolens arbeid innen trivsel, motivasjon, mobbing eller andre
ting som vi tenker skolen skal løfte. Strategisk plan vedtas i januar så innspill må komme før
det. Forslag omkring hovedområder tas imot med takk.

Spørsmål til rektor:
●
●

●

Garderoben i 3. trinn er ikke bra. Mangler takplater og lys. Rektor noterer seg det.
Klassetur 10. trinn. Regjeringen pålegger skolene klassetur med overnatting uten
foreldrebetaling. Rektor har ikke fått noe på det men forteller at Marienlyst allerede
arrangerer slike turer. Dette er ikke samme tur som den foreldrene arrangerer.
Strategisk plan for 2017 ligger ute men ikke for 2018. Vi etterspør formatet.

Innkommende saker:
1.

 Lekser

●

●
2.

Behov

●
3.

i MAKS tiden: (Barnetrinn-gruppen)
Innspill om lekser som en aktivitet i MAKS-tiden en dag i uken i tillegg til leksehjelp. Stilles
ikke krav til at MAKS-ansatt skal kunne faget, men mer en hjelper til å holde ro.
o Foreslår at MAKS har en undersøkelse om dette er et ønske fra foreldregruppen eller
ikke, og om det går på bekostning av andre aktiviteter. Alternativet kan også være en
”stilletid” eller tilby ”bibliotek-aktivitet”. Alternativt at stilletiden flyttes til en annen
dag enn mandag når det er leksehjelp i regi av skolen.
Hege Wold (1A) er MAKS-kontakt og tar dette videre til leder på MAKS.
for tiltak for å forebygge drikking av alkohol? (Sak til Ungdomstrinnet.)
Utsettes til neste møte.

Tiltak

●
●
●

for å innfri gratisprinsippet for klasseturer i regi av foreldrene i 10 klasse: (Ungdomstrinn)
Oppleves som et sosialt press på foreldremøte. Viktig at man legger vekt på at man
diskuterer på forhånd om de skal på klassetur eller ikke og hvilken type.
Skal ta høyde for at alle skal med på tur og at utgifter for de som ikke har råd til det skal
dekkes ved hjelp av dugnader.
Forslag om å opprette et nettsted der det legges inn informasjon om hvordan det er
organisert innsamling av penger og deling av erfaringer.
o Til orientering; Det er opprettet en mappe på Dropbox hvor det ligger og kan legges
inn informasjon og annet av erfaringer som fremtidige foreldre kan dra nytte av.
Representantene har tilgang til denne og kan sende ut til sine respektive klasser i
begynnelsen av 8. trinn. Mappen ligger under: Arbeidsgrupper - Ungdomstrinn Informasjon om klassetur.. N
 oen kan ev. bearbeide denne informasjonen og gjøre
den tilgjengelig på skolens nettsted eller lignende.

Eventuelt:
4.: Info om SIO bygget - Blindernveien 6, v/Arne Kristian Groven:
●

●
●

Bygget vil bli svært ruvende og ta hele tomten, bygg med 12 og 8 etasjer. Man ser også for
seg at studenter vil bruke mye av fellesarealene rundt Lekern (Marienlystparken) som hittil
har vært et friområde for alle elever ved Marienlyst skole. Foreldregruppen er ikke blitt hørt
(tidsfrist gikk ut osv). SIO begynner å bygge før jul.
Savner mer FAU-/foreldreinitiativ, har jobbet mye for denne saken uten støtte. Burde vi ha
en gruppe som jobber med dette? Er det for sent?
Hva er status/muligheter nå?

5. Innspill fra en FAU representant at aktuell klasse har utfordringer mht ny lærer og type
opplæring/pedagogikk. Rådet til å ta dette direkte med rektor.

Arbeidsgruppene og deres representanter:
Fordeling av FAU-representanter på grupper, (husk å bruke egne mapper på Dropbox):
●

17. mai komite; representanter fra 2. og 5. trinn, fast. Lag en komite av foreldre i klassene.

●

Juleball: Jan Strande Ødegårdstuen 10B, Hildegunn Lunden 10B, Agnete Porter 10A

●

MAKS representant; Hege Wold 1A

●

Natteravn, ansvarlig: Tom Erik Jæger 8B

●

Morgenfugl-ansvarlig: Ola Edman 2C

Trafikk, sikkerhet og byggesaker:
Deltakere i gruppen: Ola Edman 2C, Marie Pahle 3C, Liv Traaholdt 4A, Tom Erik Jæger 8B, Arne
Kristian Groven 9E, Klaus Børringbo 9C
Tilstede: Ola Edman 2C, Marie Pahle 3C, Liv Traaholdt 4A, Tom Erik Jæger 8B, Arne Kristian Groven 9E
Leder: Ola Edman (2C)

-

-

Saker:
Hvordan gjør vi det med morgenfugl på torsdager når skolen begynner kl 0915?
- Det er en frivillig ordning, og det er full forståelse for at ikke alle foresatte kan stille
på dette tidspunktet
- FAU representant i hver klasse lufter (for foreldrene i sine respektive klasser) hvem
som eventuelt har mulighet til å stå morgenfugl så sent torsdager (da ikke alle jobber
ni til fem kan det være at noen har anledning).
Natteravnskontakt
- Tom Erik Jæger 8B, ble valgt til Natteravnskontakt

Oppvekst- og læringsmiljø:
Mari Gjengedal Bakken 7A (leder), Lena Jensen 7B, Silje Marie Johnsen 1C, Jon Ørstavik 3B,
Sara Grimstad 8E, Camilla Moen 3A, Hege Wold 1A, Sophie Vandeputte 9E.
Saker:
- Ønsker gjennomgang av elevundersøkelsen og gjerne tilgang til denne i forkant av
gjennomgangen.
- (Arrangere) nettvettdag; når er den? - Nettvettdagen arrangeres av skolen og vi bidrar med
innhold.
Omsorgskampanje.
- Samarbeid med elevrådet om psykisk helse dagen
- Hvordan forebygge alkohol? (Ungdomstrinn-gruppa?)
- Hvordan få med de som ikke er med.
- Hvordan det er for 1. klasse å begynne på skolen

●

-

Pedagogikk og strategi:
Anders Sørnes 9B, Hugo Harstad 8A, Marianne Pheiff 6A, Frøydis Spillum 5B, Håkon Sverdrup
8D, Siri Dahl Dørnes 4C,
Leder: Hugo Harstad
Saker:
Skoleovertakelse 28. mars (foreldre).
28. mars vil foreldrene i hver klasse ta over undervisningen. Innenfor rammer gitt av skolen
kan de undervise i pensum eller presentere arbeid fra sin egen arbeidsplass med oppgaver,
etc. Hvilke ansvar har FAU?
- Arbeidsgruppen vil gjøre avklaringer med skolen og utarbeide plan for
gjennomføring. Informasjon til klasse FAU og foreldre vil bli sendt ut i løpet av de
neste ukene.
- Det trengs ca 3 foreldre pr klasse for å gjennomføre skoledagen.
- Beskjed må gå ut snarest om innspill og hvilke foreldre som er ansvarlig.

Møtet ble avsluttet med oppsummering av saker fra alle gruppene og takk for i dag!

