
FAU-møte, Majorstuen skole 
 
Mandag 11. mai, kl. 18.00 – 19.00 på Zoom 
 
 

Referat: 
1. Info fra styret  

Kort om styrets arbeid siden sist. Saker som er behandlet i styremøter er årsmøtet, status og videre 
kapasitetsutfordringen, planlegging av digital gjennomføring av FAU møtet. 
 
Årsmøtet 
Styret ble enige om at vi vil utsette årsmøtet til høsten grunnet den spesielle situasjonen vi er i og har 
vært i.  
Neste styremøte 
Onsdag 4. juni kl. 18.00. Dette møte holdes digitalt.  
Vi jobber fortsatt med en strategi for å gi god informasjon til alle foreldre og foresatte. 
Saker og spørsmål til styret kan sendes på epost til kjersti@austdal.net 
 

2. Info fra rektor 
Rektor informerte om at skolen har vært åpen gjennom hele nedstegningsperioden for barn med 
foreldre i samfunnskritiske funksjoner og utsatte og sårbare barn. Skolen holdt åpent hele påsken 
selv på røde dager. 
 
Gjenåpningen av 1.-4. trinn har gått bra. Barna og lærere har vært glade for å se hverandre. Men det 
er også utfordringer knyttet til situasjonen vi er oppe i.  
5.-10. trinn ble gjenåpnet mandag 11. mai med 10. trinn på skolen. Majorstuen skole har ikke plass til 
å ha alle elevene på skolen samtidig, så trinnene må ha både hjemmeskole og fysisk skole i ukene 
fremover. Planen er at det er 3 dager på skolen (med 1 uteskoledag) og 2 dager hjemmeskole. Det 
blir faste dager elevene er på skolen. 1.-4. trinn er på skolen hver dag. 
Elevene etableres i kohorter som de skal forholde seg til gjennom hele skoledagen.  
Skolen holder seg til smittevernveilederen og har økt renhold av hele skolen til 2 ganger pr dag. 
Lærere og ansatte sørger for at det opprettholdes anbefalt avstand gjennom skoledagen. 
 
Spørsmål: 
Ved uteskole- hvordan løser man toalettbesøk? For de minste barna går de ikke lenger eller er så 
lenge ute at de kan gå tilbake til skolen. For de eldre elevene vil de få med seg nødvendig papir, pose, 
antibac mm på turene.  
 
Musikklassene – når vil det bli åpnet for mer samspill og orkester. Dette er noe som ikke lar seg løse 
digitalt. Dette må tas opp med musikkavdelingen. Utfordringen ved skolen er plassmangel, og særlig 
når de må ta de hensynene som gjelder smittevern. 
 

3. Kapasitets utfordringen 
Status fra dagens møte med UDE/ASA.  
Det er sendt ut en oversikt over de ulike løsningen UDE/ASA jobber med for å løse 
kapasitetsutfordringen ved skolen på. Det jobbes med å finne en permanent løsning på 
kapasitetsutfordringen til Hoff skole er på plass. 
Disse fem løsningene er: 

1. Paviljong ved Skøyen skole. Der det er barnehage i dag. 
2. Paviljong ved Smedstad 
3. Paviljong ved/på parkeringsplassen ved Frognerparken 
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4. Innleie av lokale for Majorstuen skole 
5. Innleie av lokale for FO 
Etter å ha jobbet med disse 5 løsningene står det pr i dag igjen med punkt 1 og 2 som mest 
aktuelle. Punkt 3 ved Frognerparken er lite gjennomførbart fordi den vil ta vekk etablerte el-bil 
parkering/ladestasjoner, noe som dagens byråd har jobbet for å få innført. Frognerparken er 
også en grønn lunge mange oppsøker. 
Punkt 4 innleie til Majorstuen er ikke lett gjennomførbart. Det er gjort flere søk i nærmiljøet for å 
finne egnede lokaler men de finner ingen (får ingen tilslag). 
Punkt 5 FO – Der er det allerede stort kull som skal inn høsten 21, 8 parallell og det er begrenset 
hvor stort et kull kan være. 
 
Det har blitt sagt som prioritet at man jobber for en tidlig oppstart av Hoff ungdomsskole ved 
bruk av paviljonger. Dette viser seg å være en ikke realiserbar løsning og vil føre til mer 
midlertidig løsning da Hoff skole er forsinket og man ikke kan forvente at den står ferdig før 
tidligst 2025 kanskje senere. Det er mange aspekter inne i den saken så reguleringssaken er ikke 
ferdig. 
 
Status vider er planlagt møte med UDE/ASA rundt 2. juni for mer detaljer i arbeidet. 
 
Styret i FAU ønsker å være klare på at vi støtter skolens plan for nedtrapping av antall klasser slik 
at både lærere og alle elever har arbeids- og skolemiljø ihht til lover og regler.  
 
Det betyr at skolen for høsten 2021 ikke kan ta imot alle elever som normalt tilhører 
ungdomsskolen. Denne høsten er det pr i dag 190 elever som skal opp i 8.trinn. Ihht 
nedtrappingsplanen ønsker skolen ta imot 1 klasse, men kan ta imot 2 klasser (60 elever).  
Denne høsten er det store kull både fra Majorstuen  og Skøyen og totalt 190 elever på 8.trinn.  
 
Høsten 2020 er løst, 30 elever kommer til Majorstuen og 60 elever til Uranienborg. I tillegg er det 
kun 60 av 100 elever på 1. trinn som får plass på Majorstuen denne høsten, resten av eleven er 
plassert på andre skoler i nærmiljøet. Så skoleåret 2020/2021 så blir antall klasser på Majorstuen 
34 klasser. 
 
6. De jobber for å finne permanent løsning på utfordringen ved at Majorstuen skole ikke kan ta 

i mot alle elevene fra Skøyen. Høsten 20 er løst. En klasse til Majorstuen og 2 klasser til 
Uranienborg. Det jobbes mot å finne løsning for høsten 21. Utfordringen for arbeidet er at 
målet Tidlig oppstart av HOFF ungdomsskole, det er ikke realistisk at denne skolen blir ferdig 
i løpet av 4 år. Hoved punktene det jobbes med nå er paviljong ved Skøyen skole og 
Smedstad. Høsten 21 er totalt 190 elever fra Majorstuen og Skøyen som skal ha plass på 
ungdomsskolen. Majorstuen kan ta 2 klasser (60 elever) dersom de må, men ønsker kun 30 
elever (1 klasse). Neste møte med UDE/ASA er planlagt om 3 uker. Agenda er status på 
arbeidet med å finne en løsning for flere år i påvente av Hoff. 

 
 

4. Flerbrukshallen  
KS2 rapporten er levert. Ingen økonomiske utfordringer i den. Den er undratt offentligheten enn så 
lenge til byrådet har fått gått igjennom den. På spørsmål om hvordan vil denne prosessen påvirkes av 
signalisert stort underskudd i kommunen? Svaret er det blir hektisk møtevirksomhet fram til revidert 
budsjett i juni, men ingen avklaring så langt på om hallen kommer til å bli bortprioritert. Det er 
fortsatt et stort politisk ønske (krav fra UDE) om at den realiseres i 2022. 
 

5. Valg av Natteravnskoordinator 
Utsettes til høsten 2020. Beskrivelse av rollen og arbeid, kontaktinfo til Christine. 



 
6. Kort fra arbeidsgruppene 10 

De ulike arbeidsgruppene sender ut status skriftlig til alle før sommeren. 
 

7. Innsendte saker: 
- Gjenåpningen og litt erfaringsutveksling for gjennomføringen av hjemmeskole og samarbeid 
mellom skole og hjem.  
Se punkt 2 informasjon fra rektor 
 - Hva skjer med arbeidet med kapasitets utfordringen og flerbrukshallen nå som kommunen varsler 
underskudd?  
Spørsmålet er stilt til både UDE og til avdelingen for oppvekst og kunnskap. Pr i dag kan de ikke si  
noe om konsekvenser. 
- Sletterutiner av innlevert arbeid digitalt 
Er sendt til rektor og vil bli besvart senere. 
 
Kommende aktiviteter og møter 

- Møte med UDE/ASA planlagt 2. juni 
- Styremøte 4. juni 
- Møte i arbeidsgruppen: Kapasitestutfordring Majorstuen skole. Kjersti kaller inn til digitalt 

møte. 


