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MØTEBOK FRA MØTE I DRIFTSSTYRET PÅ MARIENLYST SKOLE 

 

Tid: Tirsdag 17.09.2019 kl.16.00-18.00.  Sted: Mezzaninen, Marienlyst skole 

 

Tilstede:             

                  Jorunn Flydal                                  (Medlem foreldre, leder) 

                  Marianne Pheiff                              (Medlem foreldre) 

                   

                  Ida Hjeltnes Svensen                      (medlem bydel) 

 

                  Egil Dahl                                         (Varamedlem ansatte) 

                  Anette Edvardsen                            (Medlem ansatte ) 

 

                  Juni Helene Berg-Nielsen                (Varamedlem  elever)         

      

     Knut Erik Brændvang                     ( Rektor). 

                 Berit Arnesen                             (Ass.rektor) 

 

                Hege Wold fra FAU/AKS-kontakt deltok også (uten stemmerett) 

 

Meldt forfall:      
                  Elisabeth Arnet                               (Medlem bydel) 

                 Linn Therese Eckholdt                   (Medlem ansatt) 

                   Paal Anker-Nilssen                        (Medlem bydel, nestleder) 

                 Hanna Ullmann                               (Medlem elev) 

                  Nora Husevåg Kuvaas                    ( Medlem elev) 

 

 

Sak 19/2019: Godkjenning av referat fra 05.06.2019 og innkallingen. 

                  Referatet godkjent. Innkallingen godkjent. 

                   

Sak 20/2019: Status regnskap pr. august, koststed 12213 Marienlyst skole og 

                  koststed 52411 Marienlyst aktivitetsskole. 

                  Rektor gjenomgikk tertialrapportene for skolen og AKS. 

                  Skolen har god kontroll på økonimien. Prognosen viser 835 000 i 

                  mindreforbruk ved årsslutt. Nødvendig ettersom vi har gått inn i året 

                  med 2,5 mill. i mindreforbruk, og vi tar med oss merkostander ved 

                  forhøyet aktivtet (lønnskostnader) inn i nytt budsjettår. 

                   

                  AKS har tidligere år hatt et ganske stort mindreforbruk. Inntektene har  

                  vært høyere, vesentlig ved at bydelene har kjøpt plasser til 

                  ungdomsskoleelever i spesialgruppa (Neptun). Dette skoleåret er det 

                  færre plasser som dekkes av bydelene, og noen er pt.uavklart. Pr. i dag 

                  viser prognosen et merforbruk på ca. 1 mill.ved årsslutt. Vi arbeider for 

                  å holde kostnadene, spesielt lønnsutgiftene, nede. Men det er  

                  utfordrende når  inntektene blir lite forutsigbare, og vi  samtidig har 

                  behov for å beholde  godt kvalifiserte ansatte.  

                  Driftsstyret tar orienteringen til etteretning. 
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Sak 21/2019: Nytt fra skolen: 

- Oppstart av skoleåret. Bra oppstart. Skolen har tilsatt 19 nye lærere 

og en miljøarbeider til ungdomstrinnet. De fleste nyansatte har 

mastergrad. Økte lønnsutgifter, men bedre faglig tyngde. Lærerne 

fornøyde med nye kollegaer. Alle nye kontaktlærere har invitert 

foresatte i klassen til oppstartssamtaler. 

-  Ny frikvarterordning. Skolen ønsker å gjøre tiltak som gjør at 

elevene på u-trinnet holder seg mer på skolen i storefri. Det er 

frivillig å gå ut. Lærerne spiser med klassen, og det er skjermfri 

spsietid. På u-trinnet er det tilbud om inneaktiviteter og også 

kantine 3 dg pr. uke. Barneskolen har også noe kortere friminutt. 

Ordningen skal evalueres i slutten av oktober. 

-  Skolens arbeid med nye læreplaner: Planen består av en overordnet 

del med tverrfaglige temaer som skal gjenspeiles i alle fag. 

Vektlegger skolens verdisyn og at vi skal være en varm og 

inkluderende skole. Hittil har skolen arbeidet mye med overordnet 

del (jf også seminaret i vår). Vi jobber konkret hvordan verdier og 

sosiale rammer skal være synlige i det daglige arbeidet i klassen og 

i hjem/skolesamarbeidet. Innsatsen må være knyttet til konkrete 

rutiner og tiltak som er målbare.("gjort/ikke gjort"). Skolen 

utarbeider en matrise med konkrete rutiner/innsatser/forventete 

holdninger som det skal arbeides med. 

 

Sak 22/2019: Nytt fra FAU 

-  Nytt styre er konstituert. Komiteer er under etablering. FAU ønsker 

at elevrådet u-trinn kommer til FAU-møtet og forteller om de 

komiteene de har. Det er hensiktsmessig at FAU har tilsvarende 

komiteer og at disse kan samarbeide. 

-  Komiteer som er i gang er Trafikk-komiteen og Bibliotekkomiteen. 

-  Trafikk-komiteen ønsker å opprette en "Hjertesone", en sone rundt 

skolen som får ekstra oppfølging vedr. trafikkfarlige steder. 

Morgenfugler fortsetter. 

-  Bibliotekkomiteen ønsker å samarbeide med elevrådet og skolen 

for å utvikle biblioteket.. 

-  FAU utarbeider en "stillingsbeskrivelse" som tydeliggjør hva 

arbeidet som FAU-representant består i. Valgene i etablerte klasser 

blir nå om våren. 

-  FAU har laget en fin, informativ nettside, som ble presentert. 

 

            Sak 23/2019: Nytt fra elevrådet (u-trinn). 

- Nytt styre i gang. Ingen gutter har meldt styret.Første elevrådsmøte 

blir 18.september.  

-  OD-komiteen er i gang. 

-  Elevråd U-trinn vil også engasjere seg i skoleløp til inntekt for TV-

aksjonen. 

- Det mangler vann i vasken ved hallen. 

- Det ble reist spørsmål om elevrådsarbeid kan inngå i valgfaget 

"Innsats for andre". Ikke noe formelt i veien, men utfordringen er at 

det skal gis karakter i faget. Hvilke individuelle kriterier kan settes 
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opp i en veldig gruppestyrt, samarbeidende virksomhet? 

    

     Sak 24/2019: Neste møter:  

                       

                        5.november, 2019, 10.desember, 2019 og 14.januar, 2020. 

 

      Eventuelt: AKS-seminar 

                        Driftsstyret har tidligere gitt tilslutning til personalseminar gjennom 

                        å bevilge midler i budsjettet til dette. Driftsstyret  

                        bekrefter at seminaret kan gjennomføres. 

 

 

 

Referatet godkjent 5/11 2019 

 

 

 

_____________________________                     ___________________________ 
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