
Referat fra FAU-møte 10.september Majorstuen skole 

Tidspunkt: Mandag 10.september kl. 18:00 til 20:00 

Sted: Majorstuen skole, møterom ved kantinen 
   

Til stedet: Camilla Bø 8E (vara), Rune Slagstad 7M, Ilze Gehe 9C (vara), Tanja Vaage 4B, Gro Sandvold 
4C, Cathrine Krog 1B, Hanne Aardal 4A, Ingvild Haugnes 1A, Claus Bové 5B, Lars Kaspar Andersen 
8M, Helmer Aslaksen 6A/7B, Carina Swensson 9M, Randi Brekke 10D, Jan Kato Fremstad 6M, Eva 
Sveen 8D, Julia Ova 6B, Erik Furu 5A, Tamara Pachkousova 5A (vara), Vibeke Horn 10B, Anna Øvrevik 
10C, Kjersti Austdal 

 

1. FAU leder Kjersti Austdal ønsket alle velkommen til nytt skoleår.  

2. Rektor orienterte fra Driftsstyrets møte 10.september. 

Driftsstyret er det høyeste organet på skolen. Styret består av to ansatte, to foreldre, to elever og tre 
kommunale representanter. Rektor er styrets sekretær. Vibecke Horn er foreldrerepresentant i 
driftsstyret.  https://majorstuen.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/driftsstyret/ 

Saker som ble tatt opp på Driftsstyremøte:  

• Elevtallet har ikke økt, men antall klasser har økt med en klasse.  
• Lærer-normen som ble vedtatt i fjor gjør at det er penger igjen i 2018 budsjettet. Skolen 

kommer til å lyse ut en ny lærerstilling på 1.-4-trinn.  
• IKT satsing: skolen har Ipad til alle elever for 1.-7.trinn og PC til alle på 8.-10.trinn. Etter at 

driftsstyret i fjor vedtok å innføre erstatningssum for PCer, er antall skader betraktelig 
redusert. 

• Det var ingen nye saker fra Skolemiljøutvalget. Elevrådet har tidligere jobbet mye med 
elevundersøkelsen, mobbing, og resirkulering.  

3.  «Rektors åpen post» 

OBOS-bygget og erstatningsgymsal: Siste utvikling i saken er at byrådet takker nei til OBOS 
erstatningssal. Dette kan tolkes som støtte fra byrådet til tidligere prosjekt om flerbrukshall. Rektor 
håper på fortsatt engasjement fra foreldre i denne saken.  

Høstprosjektet. Dette er et tverrfaglig prosjekt i forbindelse med skolens 110 jubileum. Det blir 
avholdt to konserter i uke 42: 1.-4. trinn i aulaen på Marienlyst skolen og 5.-10.trinn i Konserthuset. 
Elever skal bidra med opptreden og skoleavis. Det blir dessverre bare en billett per familie til 
konsertforestillingen. Det kommer skriv om prosjektet i løpet av kort tid.  

Rektor og FAU har vært i dialog for å kjøpe inn flagg i anledningen skolens jubileum.  

GDPR og klasselister: Ifølge Offentlighetsloven er klasselister offentlig dokumenter, og noen skoler (f. 
eks. Skøyen skole) har derfor valgt å fortsette deling av klasselister også etter at GDPR trådde i kraft i 
sommer. Majorstuen skole er kommet frem til at de ikke ønsker å gjøre det. For å få klasselister kan 
man sende inn innsynsbegjæring, og da får juristene vurdere om det kan gis eller ikke gis innsyn.  

 



 

 

 

4. FAUs saker:  

Kjersti informerte om at ikke alle klasser hadde hatt foreldremøter og dermed ikke valgt nye FAU 
representanter enda. Innkallingen ble derfor sent ut til både årets og fjorårets FAU representanter.   

Innkjøp av flagg til skolens jubileum: 

Ideen om å gi skolen en gave (flagg), ble positivt mottatt og støttet. Det ble imidlertid diskusjon om 
begrunnelse og kvalitetssikring av hvilke flagg som skulle kjøpes.  Kjersti hadde fått liste av 31 flagg 
fra skolens kontor. Det er langt flere nasjoner som er representert ved skolen. Kjersti skal be 
kontoret om begrunnelse for akkurat disse 31 flaggene er valgt, og sender FAU både liste og 
begrunnelse.  

Det ble foreslått å bestille disse 31 flaggene nå og supplere ved en senere anledning.  

For å rekke å bestille flagg til jubileet, får FAU leder fullmakt til å diskutere med rektor og bestille 
flagg til 24. oktober (jubileumsforestilling).  

 

5. Status arbeidsgrupper/komiteer.  

Alle oppfordres til å melde seg inn i en eller flere arbeidsgrupper. Man kan også komme med forslag 
til nye grupper (f.eks. «flerbrukshall-gruppe») 

 

• Trivselsgruppa (alle): har hatt fokus på foreldre-/elev-undersøkelser og har jobbet med 
forskjellige forslag. Før sommerferien deltok FAU representanten på et møte om blant annet 
voksnes ansvar for barns liv på nett, skjermtid og forebygging og håndtering av nettmobbing. 
Kjersti sender mer info om det.  
 

• "IKT": Helmer Aslaksen holder i dette, og har hatt møte med skolen før sommerferien. Han 
skal se på IKT bruken på skolen og andre faglige spørsmål. Kjersti sender Helmers mail til 
alle.  

• «10.trinn gruppe»: høsttur og nyttårsball. FAU har et hjemmeområde på Skoleportalen « 
https://portal.skoleplattform.no/infosider/majorstuen-skole/infosider-for-foresatte/fau », 
der man kan finne retningslinjer for skoleball. Det skal lages et dokument med erfaringer om 
10.trinn høsttur som legges ut i portalen.  

• Natteravnskoordinator (ungdomstrinnet): Christine som er natteravn-koordinator var ikke 
på møte. Kjersti informerte om hva ordninger går ut på. Det ble stilt spørsmål om hvorvidt 
FAU burde engasjere seg i natteravn ordningen. Kjersti sender alle informasjon om 
ordningen.  

• Musikk (alle musikklasser): skal ha sitt første møte.  
• SaLto – «SaLTo er samarbeidsmodellen til Oslo kommune og Oslo politidistrikt for å 

forebygge kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge.»  Alexander Brynestad har holdt i 



dette. Det er blitt arrangert møter for foreldre fra Skøyen om Majorstuen skole (7.klasse) 
med bydelens SaLto koordinator.  

• MAKS-gruppen: har jobbet med å foreslå nye kurs for MAKS og utvide MAKS til 5. trinn. Det 
ble nevnt Lysejordet skole som har gode erfaringer med tilbudet til 5.-klassinger.  

• Nordea bygget/Nabobygg-gruppa: Kjersti orienterte kort om historikken. Status nå er at 
høyhuset er tatt ut av planene. Byrådet sier nei til underjordisk erstatningshall. Det blir 14 
etasjes hus rett ved siden av skolen med nedtrapping mot Frognerparken. Klagen som FAU 
sendte til Fylkesmannen er avvist. Det ble uttrykt stort takk til Kjersti for alt det gode 
arbeidet hun har lagt ned i denne saken.   

 

Det kom et forslag om å ha en egen gruppe for 5.-7-klasse. Følgende saker kan være aktuelle å 
diskutere: Hamna-klubben og sommerferie-ordningen for mellomtrinnet. 


