
FAU-møte på Marienlyst skole 7.januar 2020 
(Første kulepunkt er korrigert 28/1) 

1) Rektors kvarter (25 minutter): 
 Berg-elever. Det vil bli totalt ca 200 elever på 8. trinn på Marienlyst neste skoleår.  

Ca 55 av disse kommer fra Berg, og dette er det eneste kullet derfra som kommer 
til oss. Berg, Ullevål og Marienlyst skole skal ha et felles foreldremøte om dette 
26. Februar. Velkomstklassen, som er ca 30 elever, skal neste år til Uranienborg.  
Skolen opplever ikke dette som et problem, da tilsvarende sammeliknbare kull 
fungerer godt på andre skoler, og romsituasjonen fint lar seg løse.  

 Toalett- og sanitærforhold. Forholdene er under enhver kritikk, med tilgrisete 
toaletter, og ledelsen gjør alt den kan for å bedre situasjonen og finne rutiner 
som fungerer.  

 Dagsrytmen. Barnetrinnet er tilfredse med dagsrytmen Elevrådet på 
ungdomstrinnet ønsker å gjennomføre en spørreundersøkelse for å kartlegge 
elevenes opplevelse.  

 Rektorbytte. Rektor bytter skole i en periode og skal fungere som rektor ved 
Lilleborg skole fram til mai. Rektor omtaler dette som en dugnadsinnsats for 
Osloskolen, i og med at situasjonen er mer prekær der enn ved Marienlyst. Berit 
tar over som fungerende rektor. Silje og Berat blir assisterende rektorer. Dette er 
kommunisert i skolemelding til alle trinn. 

 Fungerende rektor Berit (kort orientering): Skolen lager strategisk plan, som 
bygger på fjorårets plan. Det skal ikke gjennomføres noen store endringer her – 
planen er å videreføre prosesser som er i gang. Berit omtaler både elevgruppen 
foreldregruppen som fin og gleder seg til oppgaven. 

 Innspill fra salen til rektor:  
o Foreldremøtet om rus. Foreldrene fikk for kort varslingsfrist på 

foreldremøtet om rus onsdag 8.januar. Skolen oppfordres til å jobbe med 
årshjulet, slik at foreldrene kan få innkalling tidligere. 

o Lysfesten: Hva skal innholdet være i dette arrangementet være? Det 
framstår som uklart hva som er gjort i de ulike klassene i forbindelse med 
Lysfesten, og også her kom informasjonen nokså sent. Rektor ønsket 
innspill og forslag til aktiviteter. Elevrådet har en egen høytidskomité, og 
det kan være mulig å etablere en gruppe som ser på disse 
problemstillingene. En av komiteene i FAU skal diskutere hva vi ønsker 
med lysfesten.  

o Morgenfugl. Flere foreldre opplever at det er dårlig oppmøte på 
Morgenfugl-vaktene. Rektor skal se på om skolen kan sende ut 
påminnelse om Morgenfugl, for eksempel på ukeplanen. 

2) Deling 
a. Barneskole: Morgenfugl-aksjonene. 2.klasse har fått påminnelse om vakter 

kommende uker. Det jobbes for å øke oppslutningen om ordningen. Vaktliste-
maler mv finnes på FAU-sidene. Vakter nærmeste måned: 

 Uke 3  2b (har fått egen påminnelse) 
 Uke 4  2c (har fått egen påminnelse) 
 Uke 5  3a 
 Uke 6  3b 
 Uke 7  3c 



b. Ungdomsskole:  
i. Skoleballet var vellykket og elevene var fornøyde. Det var 141 

påmeldte (dvs nesten alle). Representantene for 10.-klasse utarbeider 
et erfaringsdokument som årets 9.klasseforeldre kan bruke som 
grunnlag for arbeidet med neste års skoleball.  Det ble understreket at 
9.-klasseforeldrene må sette i gang arbeidet nå og utarbeide noen 
planer før neste person eventuelt overtar som representant. Tett 
dialog med sosiallærer om strategier for inkludering ble framhevet 
som svært viktig. 

ii. Natteravn: Her hersker det full forvirring. Noen representanter har fått 
beskjed om hvilke helger de skal dekke, mens andre ikke har hørt noe.  

3) Sak fra forelder: Skolemelkordningen (Skolelyst).  
Marienlyst skoles elever har tilbud om melk og melkeprodukter gjennom 
skolemelkordningen Skolelyst. Produktene kan bestilles hele året på 
www.skolelyst.no. FAU eier denne ordningen, mens skolen administrerer den. 
Barneskolen og ungdomsskolen har noe ulike løsninger. Ungdomsskoleelevene har 
en annen ordning (abonnement med produkter som leveres til automater – er det 
Elevrådet som administrerer dette?).En forelder poengterer at FAU bør diskutere 
hvorvidt denne ordningen skal avvikles, på bakgrunn av følgende argumenter: 

a.  Marienlyst skole skal være en reklamefri skole, men alle elevene får med seg 
brosjyrer om dette tilbudet 

b. Skolelyst tilbyr ikke særlig sunne produkter, som dessuten ikke lenger er i tråd 
med rådende kostholdsråd. 

c. Tilbudet er ikke i overensstemmelse med prinsippet om frivillig skolebetaling. 
d. Det er Tine som står bak Skolelyst, og dette er en kommersiell tilbyder. 

 
FAUs diskusjon handlet om hvilke argumenter som skal veie tyngst og hvem som skal 
styre hva som tilbys i skolen. Barnas kosthold er de respektive foreldrenes ansvar, 
ikke FAUs. I stedet for å avskaffe ordningen, vil FAUs Skolemiljø-komité se nærmere 
på utvalget som tilbys og hvilke tilbydere som tilbyr hva, får så å komme med en 
anbefaling som FAU kan stemme over.  
 

4) Oppsummering av arbeidet i komiteene 
a. Trafikk og byggesaker: Morgenfugl. Komiteen vil gå inn for å fjerne vakta i 

Blindernveien og heller sette inn en ekstra ved Kristines.  
b. Skolemiljø: Tema Nettvett-dagen. I år blir det et litt annet opplegg enn 

tidligere år. Temadagen blir sannsynligvis i begynnelsen av mars, og ikke 
samkjørt med opplegget for elevene (som skal ha et opplegg i februar). 
Tanken er å legge opp til parallellsesjoner på ca 30 minutter, hvor foreldrene 
kan få med seg 2-3 ulike framlegg i løpet av ettermiddagen. Komiteen ønsker 
innspill til hvem som kan være innledere på en slik dag (politi, andre 
samfunnsaktører, eldre søsken etc). 

c. Pedagogikk og strategi 
i. Fagfornyelsen: Gruppa møtes neste tirsdag 14.januar 2020. Alle leser 

gjennom dokumentutkastet fra rektor. Gruppa tar sikte på å ha klart 
noen innspill til februarmøtet som FAU skal mene noe om. 



ii. Elevtester: Elevene i Osloskolen har 19 ulike prøver i løpet av 
skoletiden (nasjonale prøver, Oslo-prøver osv). Vi ønsker en kort 
begrunnelse for prøvene fra skolen for de ulike testene (særlig 
barnetrinnet), som kan publiseres på Marienlyst skole sine skoler. 

iii. Skolebibliotek: Arbeidet går framover. 
iv. Skoleovertakelse: Dato er flyttet til slutten av mai. En gruppe på fire 

jobber med en tidslinje for gjennomføringen. 
d. 17.mai-komiteen: Gruppa jobber videre med å konkretisere 

arbeidsoppgavene. Meldinger om det som skal inn i budsjettet må gå til 
budsjettansvarlig Kobbestad. 

e. Skoleball: Gruppa er i gang med en oppsummering og et erfaringsdokument. 
Man presiserer at arbeidet med skoleballet må starte før sommerferien! 
Skole-hjemsamarbeidet må evalueres. 

5) Gjennomgang av budsjettet v/ kasserer Nils Kobbestad. Budsjettet er basert på 
regnskapet for 2019. Da hadde FAU en inntekt på 50 000,- og en utgift på 30 000 for 
17.mai. Vi har 95 000,- på bok og dermed muligheter til å støtte flere gode formål. 
Dette er midler som gjør det mulig for flere å søke støtte fra FAU. FAU sørger for 
blomster til Knut Erik på ny arbeidsplass og til Berit som fungerende rektor. 

6) Innspill fra salen: Telefoner på Lekern. Noen foreldre reagerer på at barna får bruke 
telefoner der. Dette er ikke en sak for FAU. Foreldre som er bekymret, bør kontakte 
Bydel St. Hanshaugen. 


