
 

REFERAT FAU-MØTE 05.02.2019,  MARIENLYST SKOLE 
 
Referent: Solveig Laland Mohn 
 
Tilstede: Siri Dahl Dørnes 4C, Hugo Harstad 8A, Live Brekke 2B, Marianne Pheiff 6A, 
Therese Wang 2A, Margareth Bruheim 9A,  Agnete Porter 10A, Gunn Elin Schmidt 8E, 
Camilla Moen 3A, Mari Pahle 3C, Bohjan Djordejevic 4B, Mari Bakken 7A, Liv Tråholt 
4A, Siv Klevar  6B, Celia Sandor 6C, Solveig L. Mohn 5A, Anders Sørnes, 9B, Ola 
Edman 2C, Jan Ørstavik 3B, Hege Wold 1A,  Magnus Thorvik 5C, Klaus Børringbo 9C, 
Signe Jensen 1C,  Erling Haakstad 10D (FAU-leder), Torgeir Larsen 9C (Fau 
nestleder),  

1.  NRK INFORMERER OM FLYTTING 
Nrk informerer om hvorfor de skal flytte fra Marienlyst. Det er gammelt, koster mye å 
varme opp, infrastrukturen fungerer ikke bra nok, behovene har forandret seg. De må 
selge for å finansiere nytt bygg. De har ikke solgt, og de har ikke funnet ut av hvor de 
skal flytte. Det vil ta langt tid, tidsperspektiv opp mot 15 år. Det er mange foreldre som 
har motforestillinger om denne flyttingen, med tanke på all bygging, nye boliger krever 
større skole etc etc. Rektor opplyser også om at han ikke er glad for dette. Nrk har åpen 
dag den 25. Februar mellom kl. 16.00 -20.00. Der kan man snakke med folk fra nrk og 
med arkitekter. Alle som vil kan møte opp der.  

 2.  REKTOR INFORMERER 
Rektor er fornøyd med fellesforesdraget i Aulaen den 04.02. i forbindelse med 
nettvett-uka. Det var godt oppmøte , og det har vært gode tilbakemeldinger..  
  
Audition til Marienlyst talenter er i gang. Mange flinke unger med ulike talenter. I år er 
også 8. Klasse med.  
  
Med tanke på skoleovertakelsen har alle klasser nå minst en voksen som kan være 
vikar. I dialog med Hugo skal det kalles inn til et felles møte med ledelse, lærere og 
vikarene 20 mars, en drøy uke før selve overtakelsen. Det mangler fremdeles noen til å 
steppe inn som vikar i administrasjonen (arbeidsopgaver her er f.eks : følge opp 
uforutsette ting, ta i mot telefoner, passe på kaffemaskina. Det blir lagd instrukser), men 
rektor mener dette vil løse seg om man kommer med en forespørsel direkte til en 



forelder.  MariannePheiff (6A) og en foreldre til har meldt seg til 
adminstrasjonsansvaret. Det trengs total 5-6 foresatte. 
 Arbeidet med overtakelsen vil nå være hovedsakelig mellom foreldre og lærer. 
gruppen.  
  
Det blir spurt om 6. trinn også kan få et mobilskap. Det bekrefter rektor at det kan de få.  
  
Det blir spurt om biblioteksgruppa. Dette hadde gått  i glemmeboken, men blir nå tatt 
frem igjen. Ønsket er å modernisere biblioteket og lage det mer interaktivt og lysere. Det 
er også velkomment med bøker og brettspill. Særlig et sjakkbrett om noen har.  
  
Det ble tatt opp at det er dårlig lys i garderoben til 3. Trinn. Dette mener rektor er i 
orden. Men presiserer at det må jobbes med garderobekultur. Dette arbeidet er i gang!  
  
Rektor ønsket  evaluering av foreldremøter. Det er ofte lavt oppmøtte på disse møtene. 
Det kan jo hende det betyr at foreldre stort sett er fornøyde. Men det er likevel ønskelig 
med økt deltagelse på møtene. Hvordan gjøre det mer attraktivt å komme på møtene? 
Det ble nevnt fra en forelder at det kunne vært bra om det var en tydeligere agenda på 
møteinnkallelsen til foreldrene og at innkallelsen, i tillegg til norsk, også burde være på 
engelsk. Dette var rektor enig i. En questback  ble også nevnt. 
  
Spørsmål om hvorfor det er så lite svømming på 1 trinn. Rektor informerer om at 
svømmetilbudet til 1. Trinn er mer en kartlegging av ferdigheter og for at elevene skal bli 
vant til vann. Bassenget brukes av mange skoler, det er vanskelig å finne ledig tid. I 
lærerplanen er det egentlig bare svømming i 4., 7. Og 10 trinn. Gymlærerene på 
Marienlyst har litt mer ambisiøse mål, derav disse to ukene på 1. Trinn.  
  
Det kom opp en innvending på at  juleavslutninger på morgenen er vanskelig på grunn 
av jobb. Rektor sier at det er opp til klassene selv å bestemme dette,og at det ikke er 
noen føringer fra ledelsen. Det er stor forskjell fra klasse til klasse om dette 
synspunktet. Noen synes det er ok, andre ikke. Dette bestemmes mellom lærer og 
foreldre i de enkelte klassene.  
  
 
 
 
 



3.  FELLES 
 I fellestiden (barne og ungdomstrinnet samlet) – snakket vi om  foreldreovertagelsen. 
Dette arbeidet blir nå overført til kontaktlærer. FAU har ikke mere ansvar her. . Skolen 
og læreren har kontakten direkte seg imellom. Det er forskjellige opplegg fra fra klasse 
til klasse. Det har vært en god erfaring med å informere foreldre om overtakelsen 
allerede før jul. Om noen kjenner noen som vil være med i administrasjonsgruppen, si 
ifra. Alle FAU-kontakter kontakter sine respektive  lærere og hører om alt er i orden. 
Hugo har nå en full oversikt over hvem som har meldt seg av foreldrene, og hvem som 
er vikar i de ulike klassene.  

 

4.  SAKER PÅ BARNETRINNET 
  
Maks (Marienlyst AKS) 
Barn som er meldt på Makskurs dukker ikke alltid opp. Både foreldre og de som jobber 
på maks synes dette er et problem. Maks oppfordrer alle til å ta direkte kontakt om noe 
er ugreit. Maksansatte har ikke tid og kapasitet til å prøve å få barna til å bli med på 
kurs de er påmeldt, men som de ikke ønsker å gå på. Forslag til noen løsninger som 
kanskje kan hjelpe på:  
- Foreldre må snakke med barna om hvilke kurs de selv vil gå på.  
- Ikke meld barnet på mer enn to-tre kurs.  
- Maks sender ut kurskatalogen, fristen for å melde seg på er en uke senere enn 
kursene blir lagt ut. På den måten vil foreldre og barn ha mer tid til å velge sammen 
hvilke kurs som skal velges 
- Maks har trekning om plassene, ikke første mann til mølla. Slik unngår vi desperate 
foreldre som er redde for ikke å få plass til sitt barn.  
- Mer dialog mellom foreldre og Maksannsatte. Det vil Maks gjerne ha!  
  
Det ble også spurt om leksetid på maks er kommet i gang. Det har det, men det går 
under navnet stilletid. Barnet må meldes på.  
  
Bekledning i Makstida. Det er noen barn som ikke har adekvat bekledning når de er ute. 
Det er ønskelig om Maksansatte er mer påpasselig på at barna er skikkelig kledd i 



vinterkulda. Igjen; ta kontakt med Maks om det er noe som skurrer. De vil veldig gjerne 
hjelpe til med dette.  
  
Renhold  på toalettene bør bli bedre. Kontakt rektor om dette.  
  
Gymtimer.  
Det er lærere på 6. Trinn som har lagt opp til skøyter og langrenn i timene. Dette er 
problematisk med tanke på at det ikke er alle som har utstyr. Gymlæreren må gi 
beskjed i god til, slik at det blir mulig å låne utstyr. Det må også være alternative tilbud.  
  
Trafikk og sikkerhet:  
Her fikk referenten ikke med seg hva som sto på spill. Det var noe med at det er 
vanskelig å få folk til å stille opp på torsdager, men at tirsdager og onsdager heller ikke 
var et alternativ. Vet ikke når byggeprosessen går i gang, kommer tilbake med mer info. 
Beklager mangelfulle opplysninger her!  
  
Nærområdet 
Har vært utrygt med lettere rus. Rektor har foreslått at skolen går sammen med 
boligblokkene og kontakter bydelen for å få satt opp mer lys.  
  

5.  SAKER PÅ UNGDOMSTRINNET 
  
Klassetur 
Skjer på 10.trinn. Man begynner å planlegge turen på 8. Trinn. Skolen har ikke noe med 
dette å gjøre. Rektor mener likevel noe om hva som være grunnleggende  mål og 
prinsipper i planleggingen av en slik tur. Det jobbes med et erfaringsnotat som skrives 
av klassekontaktene på 10. Trinn som kan gis videre til de som er på 8. Trinn. Det vil 
også bli laget et forslag til retningslinjer for klasseturer på ungdomsskolen med 
utgangspunkt i de retningslinjer som skolen har laget tidligere, men tilpasset det at slike 
turer skal foregå utenom skoletida. Torgeir Larsen tar tak i dette.  
  
 
 
 



6.  KOMITÉARBEID.  

 Trafikk og sikkerhet: 
Samtale om  NRK sine planer om flytting. De er enig i at det er tidlig i prosessen, men at 
det kan være lurt å gå på møtet den 20 februar og at det er lurt å følge med i media.  
Det er også viktig å følge med på det andre byggeprosjektet i blindernveien, det er det 
prosjektet som det først vil skje noe med.  
  
Det ble  pratet om at det kan virke som om det er noe mangelfull kommunikasjon 
mellom ledelse og lærere. Dette skal bli tatt videre av leder i FAU på driftstyre.  
  
Morgenfuglaksjon.  
Merking av vei. Det er et ønske om å lage en foreldreaksjon slik at det blir fortgang i å få 
opp et skilt som sier at dette er en skolevei. Alle foreldre stiller opp i gule vester og 
samler inn underskrifter som sendes politikere. Lage drama og press, invitere 
journalister til å dekke det.  Samt sende inn en søknad til hjertesone. (Her falt dessverre 
referenten litt ut).  

 

Pedagogikk og strategi. 
Komiteen ønsker å bidra med å støtte skolen med utvikling av 
biblioteket. Hugo tar kontakt med rektor. 
Planlegging av foreldreovertagelse er nå videreført til et samarbeid mellom 
kontaktlærere og deltagende foreldre.  
  

 Oppvekst og læringsmiljø 
Ønsker om  å lage en egen nettside for FAU for lettere å kunne overføre erfaringer fra 
år til år, forbedre kontinuiteten. Dette blir tatt opp  på neste FAU møte 5. Mars.  
  

17.mai-komitéen 
Etter litt leting har vi nå funnet dokumenter fra tidligere feiringer. Disse blir brukt som 
underlag i arbeidet videre. Men med noen endringer. Vi dropper bl.a. vaffelsalg og 
loddsalg. Til neste møte skal alle i komitèn ha lest dokumentene og så begynner vi å 
sende ut informasjon og delegeringer ut til klassene.  
 


