
FAU møte Marienlyst Skole 11/06/2019 
Referent: Liv Traaholt, 4a 
 
 
Tilstede: FAU-leder Erling Haakstad (10D), FAU nestleder 
Torgeir Larsen 1A: Hege Wold, 2A: Therese Wang, 2B; 
Line T: Brekke, 2c:Ola Edman, 3A: Camilla G. Man,  3B: 
Jon Ørstavik, 3c: Mari Pahle, 4A: Liv Traaholt, 4B: Bojan 
Djordjevik, 4c: Marianne Kindt (vara), 6A: Marianne Pfeiff, 
6B: Siv Klevar, 6c. Celia Sandor, 8E: Gunn Elin Schmidt, 
9A: Margareth Bruheim, 9B: Anders Sørnes, 9c; Claus 
Brønnbo 10B: Hildegunn Lunden,  
 
 
Rektors kvarter: 
  

- Samarbeid FAU og skolen. 
Rektor ønsker mer samarbeid mellom FAU og 
elevrådet. Ett utvalg må beskrives og ha klare 
prioriteringer. Dette utvalget må gå hånd i hånd med 
skole og læringsmiljø utvalget. 
Fritidsutvalg: Sosiale aktiviteter og utenom skole 
aktiviteter. Målet er å forhindre utenforskap. 

- Utviklingssamtaler i 4 trinn-overgangsprøver 
(spørsmål fra 4 c). Elevene skal være aktive på 



samtalene. Noen opplevde stress og 
prestasjonsangst ved samtalene. 
Overgangsprøvene: foreldre ønsker bedre 
tilbakemelding om resultatene. 
Rektor ønsker innspill fra barnetrinnet om denne 
saken. 

- Midlertidig brannstasjon på grusbanen til høsten? 
Oppdatering fra Plan og bygnings etaten. 
Problematisk. Det er allerede fortetning i området. 

- Ny inspektør Monika Dagstad-fra 01/05/19. 
Blir ansvarlig for biblioteket som skal pusses opp. En 
spørreundersøkelse vil bli sendt til elevene om 
biblioteket. Resultat vil bli presentert i første FAU 
møte etter sommerferien. Rektor ønsker samarbeid 
med elever og foreldre for å oppgradere biblioteket. 

Foreldre ønskes til bibliotek dugnad til høsten. 
  
Felles 

1. 17 Mai. Vellykket arrangement. Viktig med overføring 
av kunnskap fra ett år til et annet . 2 og 3 
klasseforeldre er derfor ansvarlige. 
Neste års 17 mai 2020: Det må kjøpes inn flere bord 
og benker og nye stylter. 

 
2. 4B ønsker tilskudd til klassetur som var i mai 
2019. Diskusjon om fordeling av støtte til klasser og 



andel pr. Trinn. Spørsmål om søknad om støtte tas 
opp tidlig til høsten.  
Innvilget til 4B:  3.500 Nok. 

  
3. Trafikkplanen Min sak (Oppdatering Ola). 
Krysset Ullevålsveien /Kirkeveien. 
Møte Synne og Ola: de fikk 10-15 min for å beskrive 
saken i Rådhuset. 
Fremmøtte Carl. I Hagen blant annet. 
Min Sak: beste måte for å få respons på saker i 
kommunen. 

  
4.  Tusentrippen: problemer ved parkering ved 
bringing og henting på skolen. 
Vi vil bruke Morgenfuglene for å informere om dette 
problemet og ta opp diskusjonen i klassene ved 
foreldremøte. 

  
10. Neste FAU møte blir 10/09/2019, med 
konstituering av ny FAU-gruppe. NB! De som er 
representanter i FAU avgående 2019 må gi beskjed 
om hvilke nye representanter som er valgt for neste 
skole år til første FAU Møte i Sept. Det oppfordres til 
å sitte mer enn ett år.  Forslag om å velge nye for 1 ½ 
år må drøftes. 

  



11. Problem: Økonomistyring. Vi har ingen kasserer 
som er med i FAU per dags dato, kun et tidligere 
medlem som tar overføringer etter beskjed fra FAU. 
Viktig at vi får valgt ny, FAU-deltagende kasserer ved 
oppstart av det nye skoleåret. 
Vi har ca 100 000 på konto. Målet for neste møte er å 
få oversikt over regnskapet til nå. Vi trenger en plan 
for hvordan pengene på konto skal disponeres; det er 
ikke meningen at det kun skal akkumuleres, men 
brukes til aktiviteter som er naturlig for FAU å bevilge 
til eller bruke penger på. 

  
  

 


