
REFERAT FAU-MØTE 05.03.2019, MARIENLYST SKOLE 
Referent: Klaus Børringbo 
 
Tilstede: 
FAU-leder/10D: Erling Haakstad FAU-nestleder/8C: Torgeir Larsen 
1A: Hege Wold                                                    6A: Marianne Pfeiff 
2B: Line Brekke 6B: Siv Klevar 
3A: Ida Camilla Granaasen Moen 6C: Celia Sandor 
3B: Jon Wilhelm Ørstavik                                    7A: Maria Gjengedal Bakken 
Vara 3C: Stine Ericson                                  7B: Lena Jensen 
4A: Liv Traaholt 8A: Hugo Harstad  
4B: Bojan Djordjevic 8B: Tom Erik Jæger 
5A:  Solveig Mohn                       9A: Margareth Bruheim 
5B: Frøydis Spillum 9B: Anders Sørnes 
5C: Magnus Thorvik 9C: Klaus Børringbo 
Vara Eva Løvseth (Hvilken klasse?)          10C: Hildegun Lunden 

- (Ikke registrert på lista over representanter) 
Ikke tilstede: 1B, 1C, 2A, 2C (meldt forfall), 8C, 8E, 9D, 9E, 10A, 10B, 
 
  
Rektor orienterte: 
På spørsmål om hvordan hans tidligere uttalelser om strengere rammer for 
klasseturer skal forstås, påpeker han at skolen ikke  gir fri fra skolen for reise på 
foreldreorganiserte klasseturer med unntak fra at det fortsatt var mulig for 9.trinn å 
reise på klassetur når 10.trinn har eksamen. Skolen har ikke ansvar for slike turer.  
 
Det ble spurt om det var skolen som skulle kontaktes dersom man hadde observert 
eller kommet under vær med at det befant seg narkoselgere i nærheten av 
skoleområdet. Rektor ba foreldre om å ringe direkte til politiet, da det er en politisak. 
Det blir en unødvendig omvei å ringe skolen for at skolen deretter ringer politiet. 
 
Rektor varslat han vil påse at IKT ansvarlig gjør en avsjekk av at ikke alle elever på 
et trinn benytter samme passord til skolebruker, etter sikkerhetsbrudd på 6. trinn. 
  
Felles:  
Foreldreaksjonen for bedring av trafikksikkerheten i det farlige krysset 
Kirkeveien/Blindernveien. Bl.a. forslag om "alene-grønt", slik at fotgjengere (elever) 
kan krysse trygt, uten at noen biler ha grønt lys. Underskriftskampanje igangsatt. 
Målet var 300 underskrifter - nå over 400!  
Spørsmål - er det mulig å få til en bedre regulering av krysset? 
Saken tas videre av Trafikkgruppa. 
 
FAU-leder har fått invitasjon om "Foreldrekonferansen 2019" i regi av Oslo KFU 
(Fellesorg. for FAU-er i Oslo) onsdag 20. mars.  Dette var det et ønske om  at noen 
fra FAU som ikke skulle være med på fellesmøtet om skoleovertagelsen samme dag 
kunne delta på.  
 
 
 



 
 
 
Komité-møter:  
Trafikk- og byggesaker:  
Sak1: Trafikksaken om farene i krysset Kirkeveien/Blindernveien.  
FAU-repr. og vara i 4a forfatter et brev (legger ved underskriftskampanjen) til 
Samferdselsetaten/Veivesenet/kommunen/Politiet om saken (må selv finne rett 
etat/er å sende til). Forslag til vedtak i neste FAU-møte, slik at FAU Marienlyst kan 
være avsender. 
Sak 2: Innspill fra FRIG om å sende felles høringsuttalelse (frist 21.3) om behov for 
plass til flerbrukshall ved omregulering av NRKs tomt på Marienlyst.  
Må behandles via e-post på grunn av kort tidsfrist. Sendt ut av FAU-leder til alle 
FAU-repr. Alle som ikke har innsigelser "godkjenner" at FAU Marienlyst stiller seg 
bak FRIGs høringsuttalelse. 
 
Pedagogikk og strategi: v/Hugo Harstad 8A 
Foreldreovertagelsen: 
Alt i rute til den 29. mars. Sørger for å kvalitetssikre innkalling og informasjon.  
Alle foreldre som er påmeldt til å delta på foreldreovertagelsesdagen inviteres til 
felles møte på Marienlyst onsdag 20. mars.  
Egen foreldregruppe som skal fungere som skolens administrasjon denne dagen, er 
mer eller mindre i boks. 4-5 personer på lista. 
Biblioteket: Flere tiltak for å øke bruken. Tas opp med rektor.  
 
Oppvekst og læringsmiljø:  
Ønsker å få til bedre informasjonsflyt og kommunikasjon, både internt i FAU - og 
ekstern til og fra FAU. 
Vil derfor foreslå å gjenoppta forslag fra i fjor om egen nettside for FAU. Krever en 
investering på ca. 10.000 kroner + "noen hundrelapper" i året i drift.  
Gruppen legger frem forslag for vedtak i neste FAU-møte.   
 
17. mai-komitéen: MYE vi ikke vet, foreløpig. Hvordan finansiere innkjøp og utlegg,. 
Hva er inntektsmålet. Hvordan ble det hele organisert og løst i fjor? 
Det skal eksistere et erfaringsdokument fra i fjor (evt. andre år). FAU-leder finner 
frem dokument (fra FAUs Dropbox) og sender repr. for komiteen (Line Brekke, 2b). 
 
Fra referatet for forrige møte (5.2): "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 komitéen 
ha lest dokumentene og så begynner vi å sende ut informasjon og delegeringer ut til 
klassene."  
 
Ny kasserer: Den forrige kassereren i FAU har sluttet og må erstattes. MÅ velges ny 
på neste møte. Det oppfordres til at en i FAU melder seg. 
 
 
 
 



Felles: Retningslinjer for klasseturer (9. og 10. trinn). 
Noe uklart om rektor og skolen har fraskrevet seg ansvaret for å ha egne regler for 
slike turer.  
Forslag til "føringer"/retningslinjer fra FAU foreligger fra ungdomstrinngruppen 
v/nestleder i FAU.  
(Etter samtale med rektor er det klarere at det er FAU som vil ha rollen som 
“veileder”. Dette følges opp på neste FAU-møte) 
Debatten i FAU viser sterke ønsker om at FAU skal ha en mening om dette, og 
gjerne gi klare føringer.  
- FAU bør gi sterke signaler om at det er på tide å senke lista for type tur og dermed 
utgiftsmessig.  
- FAU bør anbefale langt enklere og billigere turer, f.eks. i norsk natur, som gjør dette 
langt mer økonomisk overkommelig for alle.  
- Gratisprinsippet må følges.  
 
NESTE FAU-MØTE: Tirsdag 2. april.  
 


