
Referat fra Marienlyst FAU 3/12-19 

 

Rektors kvarter 

 Samarbeider med arb.gruppe pedagogikk/strategi om nye læreplaner 
 Skoledagen: Ganske stor tilfredshet i barnetrinn, må tilpasse seg  
 Elevundersøkelsen pågår. Enkelte klasser litt utfordringer, men ingen overraskelser dvs dette 

er klasser det arbeides med. 
 Juleaktiviteter pågår. Man må velge mellom religiøs markering i kirken eller alternativt 

opplegg. 
 Sosial kalender ligger på skolens hjemmesider.  
 Spørsmål fra salen: En elev skal være utsatt for vold på skolen nylig. Rektor skal undersøke 

saken. Når slikt forekommer følger skolen opp. De vil også benytte de nye læreplanene til å 
løfte slike problemstillinger.   

Lekern – Marienlyst fritidsklubb 

Informasjon fra daglig leder på Lekern til barneskolegruppen i FAU. 

 Et tilbud for alle i bydel St.Hanshaugen. Bydelen har også tilbud på Hammersborg og Mølla.  
 Åpent 1345-1630. for 5-6-7 trinn.  5 voksne på jobb. Maks 60 barn. 
 Det lages varm mat daglig (vegetar). 
 Påmelding for ett år av gangen, på samme side som man søker barnehageplass.  
 I år er det gratis å delta, doblet antall deltakere. Det har belastet førstemann til mølla-

prinsippet, blitt for fullt. Kan måtte justere påmeldingsrutinene neste år.  
 Onsdager juniorklubb samme aldersgruppe 5-6-7 trinn kl 1630-2000 (åpent for alle).  
 Ungdomsklubb 8-9-10 klasse i regi av noen andre i bydel Nordre Aker.  
 Utleie er mulig, kun i helgene og kun barnearrangementer. Populært. Koster 600 kroner.  
 Lekern har egen hjemmeside (den finner man evt via FAU sin hjemmeside). 
 Kan være nyttig å nå ut med informasjon til foreldre. 
 Sikring av akebakken/ballbingen er ikke Lekerns ansvar, men bymiljøetaten (de har blitt 

kontaktet om dette).  

Barnetrinnet 

 Ønsker fra enkelte om at barna skal få begynne tidlig også på torsdager, for å bruke god 
læretid om morgenen. 1-2-3 trinn har to sene morgener. Forslag om å gjennomføre en 
doodle på de aktuelle trinnene og se hvordan foreldregruppene responderer på dette. 
Lærerne har møter på morgenen.  

 Morgenfugler: Variabelt oppmøte fra foreldrene. Behov for å minne FAU-representantene på 
ansvaret de har ofor å sette opp vaktliste og distribuere den til foreldrene. Forslag om at 
vaktlisten spres sammen med klassens ukeplan. Informasjon ligger het: 
https://www.faumarienlyst.no/single-post/2014/01/01/Review-The-Traitor%E2%80%99s-
Daughter-by-Angela-Griffin  
Kommende ukers ansvarlige er  



o Uke 50: Klasse 1a 
o Uke 51: 1b  
o Uke 1: 1c 
o Uke 2: 2a 
o Uke 3: 2b 
o Uke 4: 2c 
o Uke 5: 3a 

Ungdomsskolegruppa – informasjons fra politiet 

 Det er en markant økning i bruk av hasj og marihuana blandt ungdommer i Oslo vest.  
 snakk med barna  
 ikke «vær kul» ved å la barna få lov til å eksperimentere. Sett tydelige grenser 
 ha tett kontakt med foreldrene til vennene til barnet ditt 
 ikke reis fra ungdommen din i helgene uten en tydelig og avklart plan for hvor de er og hvem 

som passer på dem 
 dersom du mistenker at noen har et problem eller en utfordring med rus: ta kontakt.  
 Politiet vil langt heller forebygge enn straffeforfølge.  

Juleball 13/12 kl 18-23 

 Ca 110 påmeldte til nå av bortimot 150 aktuelle elever.  
 Barna må leveres og hentes.  
 Det mangler foreldrevakter på arrangementet. Dette må skje hvis ikke må vi avlyse 

arrangementet. Det er formidlet ønske til 9.trinn, har ikke ført frem så langt.   
 Komiteen mobiliserer nå 10.trinn-foreldrene til vakter og levering/ henting av elevene kl 23.  
 FAU-representanter som er villige til å være vakter kan melde seg til FAU-eposten.  
 Vi henger opp plakater på klasserommene om mulighet for støtte til billetten, barn/foresatt 

søker via sosiallærer på ungdomstrinnet Anniken . 

Trafikk og byggesaker 

 OBOS har holdt møte om sine planer/ønsker for NRK-tomten, FAU var representert.  
 Jobber for å bli en hjertsone-skole. Trafikkplan mv kan følge med det. 
 Morgenfuglordningen trenger noe styrket informasjonsflyt. Informerer litt på neste FAU-

møte etter jul.  
 Planlegger trafikktelling i Tusentrippen uke 3-4 og deretter møte med skolen. 

17.mai-komiteen 

 Planlegger møte med fjorårets komite for informasjonsflyten. Tidsplan fra dem kan være til 
hjelp.  

Pedagogikk og strategi 

 I dialog med rektor om hva som kan FAU sitt bidrag i arbeidet med nye læreplaner. 
 Skoleovertakelse planlegges.  



Referat fra møte i KFU  

 Ble kort gjenfortalt i møtet. Se eget referat. Alle FAU-representanter kan møte i KFU. 
 Neste møte stiller Marianne for Marienlyst. 
 I April blir KFU-møte på vår skole. Alle medlemmer kan delta.  


