
 

 

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

 Marienlyst skole 
  

 

 
 

 

    

Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 22 93 24 50 Org.nr.: 974590026 

Marienlyst skole Blindernveien 12, Telefaks: 22 93 24 51  
 0361 OSLO   

  marienlyst@ude.oslo.kommune.no  

  marienlyst.osloskolen.no  
 

MØTEBOK FRA MØTE I DRIFTSSTYRET PÅ MARIENLYST SKOLE  

Tid: Tirsdag 18.09.2018, 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)  

                  Ida Hjeltnes Svensen             (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) 

 

 Truls D. Nygaard går ut av driftsstyret pga at han ikke lenger har barn på skolen. Han ble takket for 

innsatsen og godt samarbeid. Jorunn Flydal ble valgt til ny leder og Paal Anker-Nilssen ny nest-leder.                                

                          

34/2018: Godkjenning av referat fra 12.06.2018. Godkjenning av innkalling. 

    Referat og innkalling godkjent.  

   (Anette Edvardsen hadde ikke mottatt innkalling. Mail-adresselista bli sjekket). 

 

Informasjonsaker: 

 

35/2018: Regnskap og tertialrapport for koststed 12213 Marienlyst skole og koststed 

               52411 Marienlyst AKS. 
    Etter flere år med gradvis redusert merforbruk, er det god kontroll på skolens 

               økonomi. Vi har nå en ganske god økonomi, særlig pga øket bevilgning i  

               forbindelse med ny norm for lærertetthet. Det gjenstår ennå noe før vi har oppfylt 

               normen, men viktig å se på behovet og få rett kompetanse, ikke bare ansette for å   

               å få rett antall personer. Skolen vurderer å ansette en lærer til i småskolen med god 

               kompetanse i leseopplæring. På sikt bør vi også se på å ha en undervisningsinspektør  

               til. Marienlyst skole er mye større enn de fleste skoler som har samme ledelsesressurs. 

   

Marienlyst AKS har fremdeles et overskudd, men dette henger vesentlig sammen med 

at vi dette skoleåret har mange ungdomskolelever. Vi har økt bemanning til flere av 

disse, og bydelene faktureres halvårlig for dette. Imidlertid betales fakturaene ikke 

alltid slik det er periodisert. AKS har derfor et noe større overskudd enn det som 

fremkommer. Dette er det tatt høyde for i tertialrapporten. 

 

Driftsstyret tar regnskapsrapportene til etterretning. 



 

 

 2 

 

 

 

36/2018: Nytt fra skolen: 
1) Nybygget er tatt i bruk. Veldig fornøyd med romslige klasserom og bra med 

grupperom. Noe innkjøringsproblemer i automatikk knyttet til temperatur, luft og 

lys. 

2) Skolen har innført mobilhotell på ungdomstrinnet. Kommer også på 7.trinn. 

Elever og lærere er stort sett fornøyde med ordningen. 

3) Nye ordensregler. Det har kommet nye sentrale ordensregler. Skolens 

ordensreglement må justeres slik at det er i tråd med forskriftene. 

Ordensreglene behandles i skolens rådsorganer og legges frem for driftsstyret til 

godkjenning når denne prosessen er ferdig. 

4) GDPR. Nytt direktiv som innskjerper skolens ansvar for å ivareta 

personsikkerhet. Ansatte har gjennomgått e-opplæring i direktivet. Handler f.eks. 

om tilgang/oppbevaring av informasjon om elever og deres foresatte  (også slik 

som klasselister). 

5) Skolegårdene: Offisiell åpning av kunstverket på aulaveggen blir rett over 

høstferien (tirsdag 16.10. kl. 12.00, ref.anm.). 

Klatreslottet og øvrige lekeapparater i store skolegård er forsinket. Skolen har 

purret gjentatte ganger. 

6) Skolen har også søkt om å få en stor utendørs klokke i lille skolegård. Jf at 

elevene ofte bare bruker mobiltlf som klokke, men de er nå låst inn. 

 

37/2018: Nytt fra FAU: 

  Erling Haakstad er valgt til ny FAU-leder. Møter også som nytt, fast medlem i 

                        driftsstyret. Det blir også oppnevnt nye foreldremedlemmer i skolemiljø- 

                        utvalget. 

              

38/2018:  Nytt fra elevrådet  

                 1)   Elevrådet arbeider med å organisere en "psykisk-helse-uke" i forbindelse med 

                        Verdensdagen for psykisk helse i uke 41. Dessuten hører temaet sammen med  

                        årets Tv-aksjon "Mindre alene sammen", om inkludering og fellesskap. Derfor 

                        blir skolen i år engasjert i TV-aksjonen i stedet for Operasjon Dagsverk. Vi  

                        satser på aktiviteter som bygger fellesskap på tvers av klasser og trinn, samt  

                        " sponsing" av skoleløp som innsamlingsform. Foreldrene sender inn penger  

                        etter eget ønske, ingen penger tas med på skolen. 

                 2)    Det er etablert juleball-komité. Det blir arrangert "kjolebytte-kveld". 

                 3)    Hver torsdag arrangeres det frokost for ungdomsskoleelevene. Det er etablert tre 

                        grupper av elever som lager frokost til de andre. Det er også andre komiteer som 

                        høytidskomité og aktivitetskomité som arrangerer turneringer. 

 

39/2018: Personalseminar for aktivitetsskolen: 

                        Det blir personalseminar for de ansatte på AKS den 16.-17.oktober. Temaer i år 

                        blir "voksenrollen" og "De stille barna". Driftsstyret har tidligere godkjent å 

                        sette av midler i budsjettet til gjennomføring av seminar. Aktivitetsskolen  

                        kommer til å slutte kl. 16.00 tirsdag. Lærerne overtar ansvaret denne dagen. Det 

                        blir ikke morgenåpning onsdag 17.10. Driftsstyret mener at et slikt seminar er 

                        positivt. 
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40/2018:         Organisering av gratis halvdagsplass – Hvordan kan tilbudet brukes i ferier  

                       og i vanlige uker? 

                       Saken utsatt til neste møte. 

 

 

Eventuelt:     Avtroppende driftsstyreleder Truls Dorthellinger har lagt ned mye arbeid  for å få 

                       gjennomslag for en innebygget gangbro som kan knytte sammen gammelt og 

                       nytt skolebygg. (Jf en skole-visjonen). Han oppfordret driftsstyret til fortsatt 

                       engasjement i denne saken. Han har laget et skriv driftsstyret kan bruke.  

                       Driftsstyret behandler dette i neste møte. 

 

Møtedager til høsten: Innkalling også i outlook. 

                         

                        Tirsdag 6. november, kl. 16-18 

                        Onsdag 12.desember, kl. 16-18.(Obs. møtet 4.desember utgår).  

 

 

 

 

Referatet godkjent 06.11.2018 

 

 

_______________________     ___________________ 


