
 

FAU-møte, Majorstuen skole 

Tidspunkt: Mandag 16.september kl. 18:00 til 20.00 

Sted:  Majorstuen skole, Kantinen 

Tilstede: Representanter fra 5A, 8D, 10B, 7M, 3A, 6C, 10M,  3B 6C, 9A, 10C, 4A/5B, 5B, 9D 7B, 6M, 2A 
3B/6C  

Møteleder: Styreleder Kjersti Austdal 

Agenda: 

1.      Orientering fra Driftsstyret møte 2.september 
a.      Rektor orienterer fra driftsstyremøtet 

- Flerbrukshall: Ishallen vokser på bekostning av mulighetene til flerbrukshallen. Håp om at 
en ny flerbrukshall kan være ferdig til 2023.  
 
- Antall elever i 1. klasse er færre enn på lenge. Medfører også færre midler til skolen, da 
midler følger elevene.  
Viktig at Foreldrene er på, når det gjelder kapasitet på skolen framover. 
 
- Skolematprosjektet: AP-politikk at alle barn i Oslo skal få skolemat. Det er 90 tusen elever i 
skolen. Majorstuen har pilotprosjekt med enkel mat en gang i uken.  
 
- Elvelangs 17 og Det uhørte Majorstuen  22. oktober 

 
 

2.      «Rektors åpen post» 
 
Om Læreplanen – kunnskapsløftet LK20: Verdiløft i skolen 
Den overordnede del finnes på udirs hjemmeside 
1) Elevenes undervisning skal være mer relevant, 
2) Mer dybdelæring. Heller lære seg litt mindre, men med gode læringsstrategier. Vekt på 

god evne til kildekritikk. 
3) Det skal bli bedre sammenheng i og mellom fagene og delene av læreverket.  

 
De seks verdiene i den overordnede delen er: 

- Menneskeverdet 
- Identitet og kulturelt mangfold 
- Kritisk tenkning og etisk bevissthet: «en forståelse av kritisk og vitenskapelig tenkning» 
- Skaperglede, engasjement og utforskertrang 
- Respekt for naturen og miljøbevissthet 
- Demokrati og medvirkning 

 
Rektor ønsket en komité som svarer på hvordan foreldrene vurderer dette. Arbeidsgruppen gjelder 
fram til jul. Disse har meldt: Johanne Bøchmann 4A, Gro Sandvold 5c, Kjersti Austdal, Torunn Fragell 
10. Det varsles når det blir avholdt møte.  
 
Fagplaner utarbeides i november 

 
 



Lokaler: Mette i 8.  
 

Skolen er bygget for 32 klasser, mens det per i dag er 36 plasser her. Det er varslet at det blir 38 
klasser fra neste år.  

 
Det er behov for å ha en komite som skal utarbeide en dialog med skolen om lokaler og fordeling av 
elever og hvordan oppdelingen mellom skolene vil fungere.  
 
Det ble ikke tatt en avgjørelse. 

 
 

 
3.       Informasjon fra styret 

a.      Oppstart av styrearbeidet, plan for året, forslag til Årshjul, fokusområder mm 
 
Presentasjon av styremeldene. Kjersti orienterer om styrets arbeide. Det kan meldes 
inn saker til Kjerstis mail-adresse. Det vil også jobbes ut saksdokumenter med forslag 
til vedtak. 
 
b.      Innspill fra klassene. Her har ikke jeg fått inn noe, men kanskje det kommer opp 
tema som vi kan ta videre på møtet 
 

4.      Bruk av Its learning kalender 
Det ble meldt inn ønske om å få vite skolens policy på dette, slik at vi som foreldre 
vet hva vi forholder oss til. Uavhengig av trinn.  
 

5.      Arbeidsgrupper - blant annet foreldrekompetansebanken 
Orientering og grupper som finnes å engasjere seg i:  
 
17.-mai-komité er 4.-klasse-ansvar. 
 
Natteravnskoordinator: Christine: Sender til klassekontaktene når de skal gå. Vakt to 
kvelder i semesteret, og litt admin. . 8. 9. og 10.-trinn går natteravn. Fint om det er 
noen i 8. som kan være noen år. Nytt valg etter jul.  
 
Skoleball: 10. klasse 
 
Trivselsgruppe 
 
IKT og Fag: Digitalisering og undervisning.  
 
Maks-gruppe som jobber tett mot maks, for 1-4-klasse.  
 
Utbyggergruppe: Siri Lundestad 5A, Knut i 2A er med i denne gruppa, sammen med 
Kjersti – vernerunder sammen med skolens verneombud, sikre at barna ikke kommer 
seg inn. Hele parken er stengt med gjerder. Det er vanskelig å komme gjennom til 
Frognerparken.  
 
Retningslinjer for skoleballet. Det er Eleven og foreldrene, uavhengig av FAU som 
arrangerer skoleball. FAU bør imidlertid være inne som del av revidering av 
retningslinjene. Det er uklart om det er opprettet komiteer for skoleballet. Det skal 



være både foreldre og ungdommer i gruppene. Silje som er undervisningsinspektør 
vil antakelig følge opp.  

 
6.      Informasjon fra Oslo KFU 
 
 Foreldrenes kommunale utvalg. Jobber tett opp mot politikere på vegne av alle 
foreldre til skolebarn i Oslo. Majorstua tilhører gruppe F. Kjersti er leder av skolegruppe F. 
Møter f.eks områdedirektørene fra UDE. Ressursfordelingsmodellen som fører til ulik 
fordeling av midler til skolene. Kjersti vil sende ut informasjon om de aktivitetene som er 
åpne. Jobber også mye med lobby-virksomhet, som gjør at politikerne forstår at foreldrene 
må tas med på laget i beslutninger.  
 
7.      Eventuelt  
 
Servering av kaffe på morgenen til foreldre og voksne ungdommer.  
Skolen koker kaffe, og vi møtes 8. oktober fra ca 7.45 – 8.30. Neste gang blir 13. desember. 
 
Innspill om at vi setter oss sammen og diskuterer hva vi brenner for 
Er det mulig å ha møter med politi og relevante aktører om rusproblematikk og utetider. 
Nettvett og bildespredning. Mulig å ha en foreldrekveld. Salto (sammen lager vi et tryggere 
Oslo) Ulike grupper som samarbeider om rus, forebygging av kriminalitet, politiet og redd 
barna: Aleksander er salto-kontakt i FAU. Nils Tore og ruskoordinatorer på skolen. 

 

Sak neste møte: Aleksander for Salto. 

Flere foreldre er bekymret for vaktholdet på kveldstid. Er det noen form for vakthold etter skoletid. 
Er det utesjekk på skolen på morgenen Tilsynsvakt er her til 21.30. Mandag- torsdag, men ikke fredag 
el i helgene.  

Åpning for spørsmål om hva det innebærer å være FAU-representant.  


