
 
MØTEREFERAT FAU-møte, Majorstuen skole. 
Tidspunkt: Mandag 4.mars kl. 18:00 til 20.00  
Sted: Majorstuen skole, Kantinen  
Tilstede: Tone Britt Eriksen (8c), Julie Ova 6B, Ingvild Haugnes 1A, Cathrine Krog 1B/3B, Knut 
Rørbakken 2B, Håvar Wold 9B, Haavard Vaastad 8A, Alexander Nilsskog Fraser 8B, Anna Øvrevik 10C, 
Pernille Blomstrøm 10A/9A, Samson Asmellash 2A, Debora Trevisan 7A, Shimon Ben Ari 8D, Eva 
Sveen ??, Lars-Kaspar Andersen 8M/(4B), Eva Gustumhaugen Flo 4c, Zana Radogoshi Hoxha 4A, 
Kjersti Austdal FAU-leder.  
 
Agenda:  
1. Godkjenning av referat fra forrige møte  
2. Orientering fra Driftsstyre dagens møte  
 
3. «Rektors åpen post»  
 
Behov for utstyr til skateboard-rampe. 
 
MDG Matservering i Oslo-skolen i 2020, ønsker å pilotere på Majorstuen skole fra høsten 2019. 
Ytterligere informasjon kommer når det foreligger.  
 
Elevundersøkelsen viser at elevene på Majorstuen har vært vitne til Vold i større utstrekning enn 
akseptabelt. Rektor informerer om tiltak for å styrke tryggheten til elevene på dette området.  
 
Generelt: en økning av vold i Oslo-skolen 
Funn: Trusler mellom elevene digitalt 

- Elever som vil tøffe seg 
- Slag mot kroppen (sjelden hardt, mer av truende art) 
- Krangler der den ene slår og den andre slår tilbake 
- Ikke våpen 
- Elever fra andre involverte 

 
Tiltak v/ Shimon og Liv Åse:  
Varsling av foreldre på begge sider. 
Ivaretakelse ved krenkede ved at mange voksne vil være tilstede. Tiltaksplan: Samtaler med den 
eleven har tillit til, eller forsterket voksentetthet der hendelsene oppstår, el megling. 
 
Ivaretakelse av krenker: Avvikende friminutt. Ikke tillatelse til å oppholde seg i nærhet av krenkede, 
advarsel, utvisning evt klassebytte.  
 
Ved alvorlige hendelser: Politianmeldelse og varsling av barnevernet. BUP vest 
 
Sinnemestringstrening: sosialisering, sinnebevissthet. Sosiallærerne Shimon og Martine har gått på 
kurs. 
Bred info ut til foreldre og et ønske om at det som formidles diskuteres ved middagsbordet. 
 
Trivselsleder har aktiviteter, Kahoot el quiz el andre aktiviteter, Turneringer, Inspeksjon, kjønnsdelte 
grupper,   
 
Hva kan foresatte bidra med: Lytte til eleven og jobbe for en åpen dialog. 
Snakke klokt med barna hjemme og vise interesse 



 
FAU: Forebyggende arbeid / Trivselsgruppe / Natteravn / Bidra aktivt inn i foreldremøtene / 
Engasjere seg i fritidstilbudene til elevene.  
 
Elevundersøkelsen er viktig. Rektor gir inntrykk av at det ikke er mulig å gi tilbakmelding på 
spørsmålene, da disse er generert av kommunen. FAU stiller seg undrende til dette, og ønsker at 
skolen/rektor benytter relevante kanaler for å melde tilbake på at utydelige spørsmål, som kan være 
vanskelig å forstå for elevene, tydeliggjøres.  
 
Innspill: Det bør kunne være mulig å gi tilbakemelding på spørsmålene. 
FAU oppfordrer skolen gir tilbakemelding om at spørsmålene bør være tydeligere. 
 
 
Valg av representant til driftsstyret: Knut Rørbakken og Tone-Britt Eriksen, Alexander Nilsskog 
Fraser, Håvard Jaastad. Ble valgt 
 
 
4. FAU info og aktiviteter a. Klasselister  
Klasselister er offentlige dokument: Samtykke om deling av telefon-nr. og e-post  
FAU har stilt spm til Hvorfor Majorstuen skole tolker GDPR-spørsmålet så strengt, når andre skoler 
deler klasselister.  
FAU foreslår at klassekontakt er ansvarlig for innhenting av godkjenning om deling av nødvendig info 
for at foreldre skal ha mulighet til å kommunisere til beste for klassemiljøet.   
 
5. Valg av FAU styret a. Vi gjennomfører valg av styre som fortsetter arbeidet med å utforme 
vedtekter, slik at FAU kan bli en forening. Samt utforme årshjul for oppgaver mm 
 
Disse ble valgt for en 2-årsperiode: 
Leder: Kjersti Austdal  
Nestleder: Julie Ova 
Kasserer: Ingvild Haugnes 
Styremedlem/referent: Lars-Kaspar Andersen 
 
 
 
6. Status arbeidsgrupper/komiteer.  
1. MAKS (1.- 4. klasse): Rekruttering til Peik er bra. Sterk oppfordring om at foreldre ikke melder på 
barn til MAKS i feriene dersom de ikke planlegger å stille opp. Dette skjer i altfor stor grad og er en 
stor sløsing av ressurser.  
 
Utfordring at barna bruker skolens iPader til spilling på Maks. Gruppa ser om det er mulighet for å 
håndtere dette ved innstillingene på ipadene. 
 
2. Bygg og nabobygg (alle): Byggeprosjektet er påstartet og vi må vurdere hva FAU skal gjøre i denne 
saken framover.  
Riving av Nordeabygget:. Det bør opprettes en sikkerhetsgruppe (HMS) som engasjerer seg mot 
byggherren.For å passe på at retningslinjene følges.  
Barnas representant i Plan og byggingssaker bør kontaktes 
Assosiert ressurs: Knut Rørbakken  
Utbygging av flerbrukshall-prosjekt: Kontakt i 1B? 
 
 



3. 17.mai (4.klasse): Godt i gang 
 
4. Trivselsgruppa (alle) o SaLTo: foreldremøte for foresatte på 7.trinn Majorstuen og Skøyen skole  
MOT har orientert for trivselsgruppa  
Vurdere om gruppa skal anbefale skolen/rektor å signere 
 
5. Natteravnskoordinator (ungdomstrinnet):  Foreldrene på 8. trinn følger opp.  
 
6. 5.-7. trinn: Flyttes til trivselsgruppa. 
  
7. Musikk (alle musikklasser): Ok 
 
8. Tur og arrangementsgruppe (ungdomstrinnet)  
(bl.a høsttur 10 trinn og nyttårsball 10 trinn): Årets ball gikk fint. Svært vellykket.  
 
9. "IKT/Faggruppe":  Ingen statusoppdatering 
 
7. Foreldrekompetansebanken – Thomas Nordby   
Ingen statusoppdatering 
 
8. Informasjon fra Oslo KFU – foreldrekonferansen 20.mars  
20. mars Helsfyr invitasjon til FAU-møte i hele Foreldrekonferansen.  
Kjersti sender invitasjonen videre til FAU 
 
9. Oppfølging fra forrige møte a. Sak til møtet 26.nov: mobilbruk. Opprette en arbeidsgruppe som 
ser på dette.  
 
10. Eventuelt  
 
 
Neste FAU-møt er 13. mai. 18.-20.00 
 
 
Ref.: JO  


