
Møtereferat for FAU Majorstuen 
Tidspunkt: Mandag 4.mars kl. 18:00 til 20.00  
Sted: Majorstuen skole, Kantinen  
 
Agenda:  
1. Godkjenning av referat fra forrige møte  
2. Orientering fra Driftsstyre dagens møte  
 
3. «Rektors åpen post»  
1. Elevrådet ungdomstrinnet presenterer elevundersøkelsen høst 2018.  

a. Trivsel, stabilt høyt - 4.3 og 4.7.  
i. Forslag til tiltak for å øke trivsel: Arrangere flere aktiviteter for å inkludere elever som ikke 

har noen å være sammen med i friminuttene.  
b. Lærernes behandling av elever, scoren øker. 4,1-4,3.  
c. Fall i motivasjon fra starten av 8. trinn og frem til 10. Trinn.  

i. Sliter med å gjøre lekser på egen hånd.  
d. Vurderinger. OK tall. Lærerne scorer høyere enn sist.  

Elevrådet føler de får større gjennomslag for sine saker. Har inntrykk av at ledelsen hører på elevrådet. 

e. Elevene ønsker samme vurderingsgrunnlag for anmerkninger - lærerne praktiserer forskjellig.  

Helsesøster. 

Mobbing – tallene går ned. Færre mobber og flere forstår at de mobber (noe som gjenspeiles i økt antall av 
de som har svart at de mobber).  

f. Mobbingen foregår mest utenfor sosiale medier. I friminuttene, ansikt til ansikt.  
g. Flere opplever at de har vært vitne til voldelige hendelser, men elever er redde for å si ifra. Det var 

et økt antall elever som hadde vært vitne til voldelige hendelser hvor elever trengte medisinsk 
tilsyn – Obs! Hendelsen på Hellerudsletta.  

i. Forslag til tiltak: Jobbe med kanaler for å få elever til å melde fra.  
ii. Hva kan FAU gjøre? Jobbe tettere med elevrådet? 

 

2. Rektor informerer. 
a. Driftsstyremøte. Budsjett har økt ramme, men ikke mye. Lærermangel 1-4 trinn.  
b. Strategisk plan. Regning som hovedmål. Rekruttere lærere med matematikkutdanning.  
c. Vansker med rekruttering av mattelærere og spesielt vasker med å rekruttere lærere for 

fremmedspråk - vanskelig å få inn kvalifisert personale ved fravær, sykdom/graviditet.  
d. Flerbrukshall. Elixia (ny forespørsel om bruk).  
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3. Salto v/Aleksander Brynestad 
a. 2 år. Møte mellom kommune, skole, politi og politikere.  
b. Hovedfokus på rus og vold.  
c. Det avholdes foredrag av Salto-koordinator for foreldre til barn på slutten av 7. trinn. Både 

Majorstuen og Skøyen.  
d. Ungdata – alkohol og misbruk går opp, spesielt høyt i bydelene Ullern og Frogner.  

i. Vestkanten blir kalt drikkebeltet.  
e. Viktig med holdningsskapende arbeid.  

i. Jenter 15-17 år: 71 % drukket siste året og 7 % utsatt for seksuelle krenkelser av 
likealdrende.  

f. Arrangere møte neste år: Forberedelse: Oversikt over 7. trinn foreldre. Trenger medhjelpere. 
Sende dette ut i referat.  

g. FAU-representant formidle informasjon vedrørende dette.  
h. Presentere holdningsskapende/Salto-materiale for foreldre på 6. t.o.m. 10. trinn på foreldremøter. 

Aleksander Brynestad lager materialet til dette. Foredrag 5 min/klasse.  

 

4. Klasselister.  
a. Utdanningsetaten vurderer å gi føringer for hvordan skolene skal forholde seg til GDPR.  
b. Det er blitt undersøkt med datatilsynet, de synes det er uproblematisk, men i tvil hva gjelder e-

post. Henvist videre til Justisdepartementet.  
c. FAU legger “press” på Majorstuen.  

i. Vil samtykkeerklæring lette dette (KFU) 
ii. FAU ønsker begrunnelse for å si nei.  

 

5. Kontakt mellom foreldre og skole. 
a. Det oppleves at det kommer mange skolemeldinger ut fra skolen, men dersom man forsøker å få 

svar/oppfølging oppleves dette vanskelig. Resultat av dette: Dårlig oppfølging.  
i. Thomas følger opp GDPR og foreldre-skole kontakt.  

 

6. FAU fått e-post fra sekretær i byutviklingskomiteen.  
a. Forespurt om innlegg på seminar for barn og unges medvirkning i plansaker. Bydelen har en 

representant for barn i slike saker, bydelsrepresentant for barnas saker. FAU-leder takket ja til 
dette. Kjersti Austdal og Julie Ova blir med onsdag 16.januar.  

b. Vedtatt at vi skal søke FAU-pris pga. høyhussaken. Forberedelser med og av FAU-leder 

 

7. Etablere FAU-styre. 
a. Forberedelser og arbeid rundt dette gjøres på FAU-møtet 4. mars, det skal også da fattes vedtak.  

i. Hva slags oppbygging skal det være? Eks.: leder/nestleder, kasserer, styremedlem. 
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ii. Sette ned vedtekter – organisasjonsnummer og konto knyttes opp mot FAU og ikke 
privatperson.  

iii. Valg av styre – tenke på om man har lyst til å stille. Verv varer 2 år av gangen? 

 

8. Foreldrekompetansebase v/Thomas.  
a. Inspirert av Skøyen skoles “Foreldreovertakelse av skolen”. Foreldreundervisning.  

i. Viktig med et variert tilbud! Alle nivåer er interessante, ikke kun akademiske.  
ii. Database kan bygges ut til yrkesvalg på 10. trinn.  
iii. Ha noe tilgjengelig ved planlagt lærerfravær? 
iv. Thomas, Karina, Helmer legger frem forslag på FAU-møtet 4. mars.  

 

9. Maks-gruppe informerer:  
a. 5. klasseklubben opphører til påske. Interessen for denne dabber da av.  
b. Hvilke kurs skal Maks tilby, er det noen foreldreønsker som ikke finnes i dag? 
c. Kursene har blitt drop-in.  

 

10. Diverse.  
a. Dersom det blir valgt nye representanter til FAU – ta de med på siste møtet (13. mai) slik at de blir 

kjent med hvordan FAU jobber.  
b. Forslag om at FAU skal eie større del av foreldremøtene og ikke bare 5 minutter på slutten når 

foreldre er slitne og på vei ut døren.  
i. Samarbeid med læreren om planlegging av møtet slik at foreldredelen kommer bedre 

frem (FAU).  
c. Mobilfri (Eva ikke tilstede).  

i. Lik praksis på trinnene? 
ii. Ønske om mobilfri skole? 
iii. Videre diskusjon på neste møte.  

1. Eks. Forskning.no vedr. mobilbruk i skolen.  


