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MØTEBOK FRA MØTE I DRIFTSSTYRET PÅ MARIENLYST SKOLE 

 

Tid: Tirsdag 21.05.2019 kl.16.00-18.00.  Sted: Mezzaninen, Marienlyst skole 

 

Tilstede:                

  

                  Erling Haakstad                  (Medlem foreldre) 

                   

                  Elisabeth Arnet                   (Medlem bydel) 

                  Christine Kroepelien           (Varamedlem bydel) 

                  Ida Hjeltnes Svensen 

 

                  Linn Therese Eckholdt       (Medlem ansatt) 

                  Anette Edvardsen               (Medlem ansatt ) 

 

                  Hanna Ullmann                   (Medlem elev) 

                  Nora Husevåg Kuvaas        ( Medlem elev) 

              

     Knut Erik Brændvang         ( Rektor) t.o.m. sak 16. 

                 Berit Arnesen                   (Ass.rektor) 

 

Meldt forfall:      
                   Jorunn Flydal              (Medlem foreldre, leder)                   
                   Paal Anker-Nilssen             (Politisk medlem – bydel St.Hanshaugen, nestleder 

 

 

Sak 15/2019: Godkjenning av referat fra 05.03.2019 og innkallingen. 

                  Referatet godkjent.  

                  Innkalling godkjent. (Saksnummer rettes i referatet).  

 

Eventuelt (Ble flyttet opp da rektor måtte gå til 7.klasseavslutningen): 

                   Anne Christine Kroepelien fortalte om (drifts)styrearbeid ut i fra 

                   egen erfaring og et seminar om styrearbeid: 

                   Formålet med driftsstyret.  

                   Faktorer som gjør at medlemmene blir engasjerte og styret fungerer  

                   godt: 

- Sakspapirer i tide 

- Passe mengde informasjon 

- Avgjørelsene blir bedre når alle deltar. Styreleder må sørge for at 

det er alternative forslag, så det blir en reeell diskusjon. Alle 

stemmer teller, motargumenter er bra.  

- Styreleder sørger for jevnlig evaluering av styrets arbeid. 

 

Sak 16/2019: Status regnskap pr. april koststed 12213 Marienlyst skole og 

                  koststed 52411 Marienlyst aktivitetsskole. 

                  Skolen har pr. april et mindreforbruk på 1.5mill. Hvis drift som nå, er 

                  prognosen + 1.288' ved årsslutt, Skolen tilsetter nå flere lærere. (Jf  

                  lærernormen. Det blir færre assistenter).    
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                  Skolen blir også kompensert for mindretildelingen som fulgte av  

                  endringer i tildelingsmodellen (De sosiodemokrafiske kriteriene).                   

 

                   AKS har mindreforbruk 1.8mill. Dette skyldes vesentlig at bydelene  

                   er blitt fakturert for oppholdsbetaling til spesialelever tidligere enn 

                   periodisert.  

 

                    Driftsstyret tar orienteringen til etteretning. 

 

Sak 17/2019: Nytt fra skolen: 

- Skolen har tilsatt 18 nye lærere. Noen har lang erfaring. De fleste 

nyansatte har mastergrad. Økte lønnsutgifter, men gir mye bedre 

faglig tyngde. Møte for nyansatte fk. onsdag. 

- Skolen har gjennomført kartleggingsprøver på 1.-3.trinn. Lærere og 

ledere analyserer prøvene og diskuterer tiltak, f.eks. lesekurs. Ingen 

store overraskelser, men godt å ha et verktøy som kan bekrefte det 

vi observerer. Også gode veiledninger med tiltak der det er avvik. 

- Eksamen. Vi er i gang med skriftlig eksamen. Lærerne gikk raskt i 

gang med analyse av matematikk-eksamen. Oppfølgingsmøter. 

 

Sak 18/2019: Nytt fra FAU 

- Endring i ansvar for 17.maiarrangement på skolen etter barnetoget. 

For å sikre kontinuitet blir det fra neste år 2. og 3.klasseforeldre 

som har ansvar, ikke 5.klasse. 

- FAU utarbeider en "stillingsbeskrivelse" som tydeliggjør hva 

arbeidet som FAU-representant består i.  

- FAU vil lage en egen nettside. Tungvint å gå om skolens nettside, 

men det ble reist spørsmål om redaktøransvar og hva slags 

meldinger siden skulle brukes til. 

- Nestleder skal velges fra januar til januar, så kontinuiteten 

opprettholdes. 

- Det har vært to høringer: Om NRK-utbyggingen. (Ikke høye bygg 

for nært innpå skolen ogønske om idrettshall på området) og om 

St.Hanshaugens bydels tafikkplan (Kryss Blindernveien/Ring 3 og 

ønske om at Tusentrippen stenges for innkjøring).  

 

                    Det kom ønske fra skolen om at FAUs første møte ble holdt annen 

                    tirsdag i september, ikke første, pga at da rekker man å ha 

                    foreldremøte først. Jf valg av representanter fra 1.klasse og 8.klasse  

                    og der det eventuelt ikke har vært valg om våren.  

 

             

     Sak 19/2019: Nytt fra elevrådet. 

- Nytt styre i gang. 

- Elevrådet ønsker eget budsjett 

- FAU-støtte eggjakt før påske gikk ikke helt etter planen pga at alle 

lærere ikke fulgte opp slik det var tenkt, men godt tiltak.Styret 

ordnet opp og fikk laget en "plan B". 

- Diverse ønsker om endringer utstyr som drikkefontene, 
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oppslagstavle etc. Ass.rektor informerte om at elevrådsstyrene  

(b.-trinn og u-trinn) vil bli invitert jevnlig til lunsj med skolens 

ledelse. Der blir det god anledning til å fremme ønsker og forslag 

på vegne av elevene.    

 

 

Neste møte: Forslag tirsdag 17.september. 

                     Da har det vært valg, og det kan være nye representanter fra bydelene. 

                     Ds-representant fra foreldrene Erling Haakstad går også ut pga at  

                     hans barn ikke lenger går på Marienlyst skole.  Lærerne skal også 

                     velge nye representanter.  

 

 

 

Refertate godkjent  /9-2019 

 

 

 

_____________________________                     ___________________________ 
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