
FAU-møte, Majorstuen skole 
Tidspunkt: Mandag 13. mai kl. 18:00 til 20.00  

Tilstede:  

Sted: Majorstuen skole, Kantinen  

Agenda 

1. Godkjenning av referat fra forrige møte  
- Godkjent med en kommentar til «Tilstede» 

2. Orientering fra Driftsstyre dagens møte  
- Rektor orienterte 

3. «Rektors åpen post»  

a. Skolemat for 8. trinn og Foreldreundersøkelsen.  
- Rektor og undervisningsinspektør orienterte 

4. FAU info og aktiviteter  
- ? 

5. Formell opprettelse av FAU forening og styre  

a. Signering av stiftelsesdokument, gjennomgang av vedtekter mm  
Gjennomgang av utsendt forslag. Innspill til forslaget som fremkom på møtet tas videre av 
forslagsstillerne. Ev. supplerende kommentarer / innspill sendes FAU-leder innen mandag 
20. mai. Revidert utkast sendes ut til godkjenning av FAU pr. e-post. 

6. Status arbeidsgrupper / komiteer: 

A. MAKS (1.- 4. klasse): 
Kommentar fra FAU-representant: 
Det skulle ha vært et møte som ble flyttet. Derfor ingenting å rapportere nå.  
 
Innspill på møtet:  

- Behov for gangvei over til Frognerparken pga. byggearbeider / tungtransport. Det må 
skrives en søknad som sikrer gangvei over Colosseum park. MAKS-gruppen må jobb 
sammen med FAU-leder om dette. FAU-repr tar dette med til MAKS gruppen.  

 
B. Bygg og nabobygg (alle): Byggeprosjektet er påstartet og vi må vurdere hva FAU skal gjøre i 

denne saken framover.  
Innspill på møtet:  

- Det er innkalt til vernerunder på byggeplassen sammen med utbygger. FAU ønsker å 
ha med en forelder for å se på forholdene.  



- Viktig at alle foreldrene er med og følger med og kommer med tilbakemeldinger 
uavhengig av vernerunder. Støv er en helsefare i forbindelse med bygging.  

- Fonteneplassen blir stengt i en periode i mai og juni. 
  

C. 17. mai (4.klasse): 
Kommentar fra FAU-representant: 

- Klare oppgaver til gruppen, alt er fordelt. Meldes om god bemanning. Planlagt noe 
ekstra (overraskelse). 

 
Innspill på møtet: 

- Ang. toget: Usikker rundt rutiner for påmelding til toget i FAU. Skal barna meldes på 
på forhånd eller melde seg ved ankomst på skolen på selve dagen? Rutinen rundt 
påmelding / ikke påmelding må klargjøres.  

- Viktig at informasjonen o m 17.-mai når ut til alle og viktig at barna oppfordres til å 
delta. Kanskje også en viktig del av skolens opplæring å gi informasjon til barna om 
hvorfor vi går i tog.  

- Spørsmål reist om det er for langt å gå helt fra skolen (i stedet for oppmøte i by´n). 

D. Trivselsgruppa (alle) 
Litt informasjon fra FAU-leder: Dette pnktet dekker mye: MOT, Salto, foreldreundersøkelser, 
samarbeid med hjemmene, osv.  
 
Innspill fra driftsstyret til FAU ang. skole – hjem samarbeidet:  

- Hva vil vi med foreldremøtene? Viktig at FAU-representantene har et eierforhold til 
disse og er i dialog med klassekontakten. 

- Viktig at FAU-representant støtter lærerne i saker som kan oppleves vanskelig å ta 
opp med foreldregruppen.  

o Konkret eksempel: Mange elever kommer for sent til undervisningen, også på 
barnetrinnet. Opplevelse av at ikke alle foreldrene tar dette på alvor. Viktig at 
FAU-repr. støtter lærerne i arbeidet med å komme presis i gang med 
undervisningen. En sak til neste runde ved foreldremøte. 

 
Innspill på møtet: 

- Vi trenger mer informasjon fra skolen om hvilke problemer lærerne ønsker at vi skal 
ta tak i og hvordan vi kan bidra. Lærerne må ha et ansvar for å kontakte oss som 
foreldre-representanter.  

- Mye sosialt ansvar på lærerne. Vi må støtte lærerne i dette.  
- Lærerne må tørre å ta opp saker med FAU-representantene  
- Viktig å legge FAU-møtene i forkant av foreldremøtene, sånn at vi har en agenda til 

foreldremøtet og kan forberede dette sammen med lærer. Første FAU-møte på 
høsten vil da bli uten representanter for de nye klassene (1. og 8 + musikk 5) 

- FAU-leder minner om at valg av klassekontakt og FAU-representanter i klassene skal 
gjøres på samme måte i alle klasser og at valgene skal skje på våren. (Vervet trer i 
kraft ved skolestart til høsten. 

- Innspill: Ønske om at FAU-representanter sitter i to år for å få til gode prosesser. 
- Hvis FAU representanten føler at rollen overfor foreldregruppen er vanskelig, er det 

viktig å ta kontakt med FAU-leder.  
 



E. Natteravnskoordinator (ungdomstrinnet): 
- Er innstilt på å fortsette som koordinator også neste skoleår (applaus) 
- Hun har valgt å sette opp to klasser om gangen. Det blir uansett ikke mer enn en 

fredag pr. Semester å gå natteravn. Alle trinnene deltar, men det har vært vanlig at 8-
trinn settes opp på våren, etter at klasselister blir klare i løpet av høsten. 

- Klassekontakten får datoer og fordeler for sin klasse. 
- Kun natteravner de fredager som ikke er knyttet til ferier (fredagen før og i ferien) 
- Riktig kontaktinformasjon for alle klassene er viktige. FAU-leder følger opp.  
- Bra oppmøte fra alle skolene (alle ungdomsskolene i Oslo vest) 
- Møte med politiet i 3. juni kl. 18 for koordinatene – vil noen være med, ta kontakt 

med Christine Surlien (koordinator) 
- Koordinator gjør oppmerksom på at det bare er å møte opp for dem som ønsker å gå 

natteravn – selv om du ikke er satt opp med klasse. 
 

F. 5.-7. trinn 
Ingen innspill 
 

G. Musikk (alle musikklasser) 
- 22 elever på 5. trinn fra høsten. Ny rekord.   
- Nytt stort prosjekt til høsten for musikklassene 

 
H. Tur og arrangementsgruppe (ungdomstrinnet) (bl.a høsttur 10 trinn og nyttårsball 10 

trinn):  
- Godt arrangement. Noe alkohol observert, men rapportert som et mindre problem 

enn tidligere. 
- Noen diskusjoner rundt bruk av limousin. 
- Rapporten fra året ballkomite sendes ut til alle.  

 
7. "IKT / Faggruppe" 

 
8. Foreldrekompetansebanken – Thomas Nordby  
Ingen rapport til møtet 

9. Informasjon fra Oslo KFU   
Ingen rapport til møtet 

10. Oppfølging fra forrige møte  

a. mobilbruk. Opprette en arbeidsgruppe som ser på dette.  
Ble ikke diskutert. 

11. Eventuelt  
Ingen saker til eventuelt. 

Ingeborg Sommer (ref.) 
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