
FAU-møte, Majorstuen skole 

Tidspunkt: Mandag 15.oktober kl. 18:00 til 20.00 

Sted:  Majorstuen skole, Kantinen 

Tilstede: 

Samson Asmellash 2A, Tone-Britt Eriksen 8C, Knut Longva 10E, Håvard Wold 9B, Eva Sveen 8D, Anna 
Øvervik 10C, Cathrine Krog 1B/3B, Lars-Kaspar Andersen 4B/8M, Eva Gustumshagen Flo 4C, Bjørnar 
Dramstad 8E, Randi Brekke 10D, Johanne Bøckman 3A, Claus Bovè 5B, Helmer Aslaksen 6a/7B, Rune 
Slagstad 7M, Carina Swensson 9M, Jan Kåre Fremstad 6M, Erik Furu 5A, Zana Radogoshi Hoxna 4A, 
Thomas Nordby 9D, Pernille Blomstrøm 9A/10A, Kjersti Austdal 5M/10M 

 

Referat 

 

1. Referat og agenda godkjent 
2. Orientering fra Driftsstyres møte: 

a. Mindreforbruk i budsjettet. Ønskes brukt. 
b. Liten tilgang på nyutdannede lærere i årene fremover. 
c. 12 elever flere enn i fjor 
d. Orientering om vold og trusler. Skolen har et apparat. Internrevisjon uten avvik. 
e. Diskusjon om lekser. Diskusjonen vil fortsette. Lesing er absolutt viktig, mens i andre 

fag er effekten mer usikker. 
f. Flerbrukshall. Anbud skal være lyst ut av kommunen. Driftsstyret vil henvende seg til 

kommunen på nytt. 
3. «Rektors åpne post» 

a. Orientering om hendelse (knivdrap) i bygård nær skolen i dag. Elevene var aldri i fare, 
men ble i en periode holdt innendørs. 

b. Prosjektuken er i gang. Korøvelse i dag. 
4. FAU-arbeid og FAU-rollen 

Kjersti: Skolen har et stort FAU. 36 klasser på skolen.  
FAU er lovpålagt. Kan vurdere å etablere ett styre. Fortsetter diskusjonen senere. 
FAU ivaretar elevene og velger selv hva det vil ta opp. Skaper nærhet mellom barn og skole. 

5. Status arbeidsgrupper/komiteer 
a. MAKS – gruppen ikke startet opp. 5.klasseMAKS er i gang. Leksehjelp skal være for 

alle, men dette er underkommunisert. Varierende nivå på de som bistår ved 
leksehjelpen. På Lysejordet skole har man god erfaring med AKS også i 6. og 7. klasse. 

b. Bygg og nabobygg: Flerbrukshall? Høyhuset blir ikke noe av, men det blir bygging av 
annet bygg. En jurist i FAU melder seg som frivillig konsulent. 

c. 17. mai (4.klasse): Ingen møter ennå. 
d. Trivselsgruppe: Ikke startet opp. Kjersti tar initiativ. 
e. Natteravnskoordinator (ungdomstrinnet). Majorstuen-foreldre savnes i bybildet. 
f. Musikk. Skal ha møte 12. november 
g. Starte egen gruppe for mellomtrinnet? 
h. Tur- og arrangementsgruppe – behov for erfaringsdeling 



Har vært tur i 10. klasse. Aktive Fredsreiser eller reiseleder Marta. Godt fornøyde. 
Berlin, Krakow. Spørsmål om finansiering – skal være for alle. Man prøver å lage en 
erfaringsmappe. Nyttårsball. Leirskole arrangeres av skolen. 

i. IKT/Faggruppe – noen har tatt kontakt. 
j. FORSLAG: Få mer dagsaktuelle tema inn i skolen. Dra fordel av foreldrenes kunnskap 

og erfaring? Lage oversikt over «ressurser» som lærere kan dra på? XX (9 ) lager 
skisse til opplegg. 

6. Flagg er innkjøpt i etterkant av forrige møte. 
7. Informasjon fra Oslo KFU – Kommunens Foreldreutvalg 

Møte med Uteseksjonen i dag: Hvorfor henger unge på Oslo S? 
Skolegruppemøter 2 i semesteret hvor det er mulig å møte andre FAU i sin skolegruppe. Se 
mer på http://oslokfu.no/ 

8. Eventuelt 
a. Informasjon om FAU på skolens nettsider inkl FAU-medlemmer og kontaktdata (på 

utsiden av portalen) – er fjernet nå. Diskusjon om lister, referater etc skal ligge 
«utenfor» eller «innenfor» påloggingen – de fleste mener at informasjon fortrinnsvis 
bør ligge på lukket område. Kjersti vil følge opp. FAUs medlemmer oppfordres til å 
dele referater i egen klasse. 

b. Stadig utfordringer hos mange med å få fornuftige klasselister for egen klasse. Kjersti 
vil snakke med skolen i jakten på en god løsning. 

Neste FAU-møte blir 26. november. 

Referent: Erik Furu, 5A 


