
FAU-møte, Majorstuen skole 

Tidspunkt: Mandag 21. oktober kl. 18:00 til 20.00 

Sted:  Majorstuen skole, Kantinen 

Tilstede:  Pia Gurstad 8B, Hans Martin Momyr 5M, Katie Huckler 6M, Ingeborg Sommer 10D, Ingrid 
Eknes 9D, Kristina Hofbager 8A, Aleksander Brynestad 10A, Silje S Almestrand 8D, Johanne Bøckman 
(5B)/4A, Are Stenberg 8E, Håvard Tryti 6C, Carina Swensson 10M, Marie Pedersen 4B, Cathrine Krog 
4B/2B, Knut Rørbakken 3B (vara)/Driftstyret, Mette Møglestue 8D, Samson Asmellash 3A/6C, Olaf 
Stangeland 6B, Cathrine Solberg 4A, Jannicke Grung 2A (vara), Siri Lundestad 5A, Tone-Britt Eriksen 
9C, Helmer Aslaksen 7A/8C, Alexandra O. Andresen 1B, Torunn Fragell 10B Lars-Kaspar Andersen 
5M/9M (styremedlem), Julie Ova 7B (nestleder), Kjersti Austdal FAU-leder 

Agenda: 

 
1. Orientering fra Driftsstyre dagens møte  

a. Rektor orienterer 

Verdiløft 

Hva er det FAU bidrar med for å få til et verdiløft på skolen.  

Hernes 1997 

Hver det vi vil med skolen anno 2019. Identitet og kulturelt mangfold.  

SMU – Skolemiljø-utvalget. Tone-Britt og Knut sitter både i driftsstyret og i SMU 

- Kildesortering skal på plass i alle rom pr november 2019 
- Elevenens analyse av Elevundersøkelsen mandag 25. november. Driftsstyremøte med  
- Elevtall pr 1. oktober = 925, som er et fall. Særlig færre i 1. klasse 41 i år som i 

Medfører Kutt 720.000 som vil håndteres ved ostehøvelprinsippet.  
 
Kapasitet 4 klasser mer enn vi er bygge for. Vil bli stadig større press på lokalene. Vi har ikke nok  
grupperom og det mangler pauserom. Lærerne har ikke et hyggelig rom sammen fører til dårligere  
miljø for lærerne. 
 
SPM: Forsøk på å leie lokaler har strandet. Utdanningsetaten er den som  
Mette i FAU er representant og holder i prosessen med UDE. 
 
Ikke sikker på at vi får en idrettshall. Det skal bevilges nye midler, og ishallen har fått mer midler –  
antakelig på bekostning av  
 
Byrådsplattform kommer 22. oktober. Budsjettet kommer 11.12.19. 
 
Marianne vil endre skoleavslutningen til at det siste som skjer er en fellessamling uavhengig av  
religion. Religionsnøytral samling.  
 



 

2. «Rektors åpen post» 
3. Godkjenning av referat fra forrige møte 

Referat er godkjent  
4. Vedtekts endring. Informasjon er sendt i egen epost senere.  

Lars-Kaspar orienterte om bakgrunnen for endringen. Egen protokoll sendes enhetsregisteret.  
 

5. Prosessen rundt klassefordeling av elever fra Majorstuen og Skøyen skole på 8.trinn. 
(Innmeldt sak) 

Introduksjon ved Julie, Forslag er tidligere sendt ut på e-post. Tilbakemeldinger tas imot på e-post 
inne torsdag 24. oktober. Oppdatert utkast vil sendes ut i etterkant av det. 

  
6. Ungdomsskolen har for få og korte friminutt. (Innmeldt sak) 

Ingeborg Sommer introduserte. 
Skolen har tidligere sagt at det blir for mye bråk (og hærverk) dersom elevene har lengre friminutt 
enn det de trenger for å komme seg fra time til time. Men for mange elever er det for får pauser, 
liten mulighet for å komme seg ut i løpet av skoledagen og for dårlig kapasitet /plass til å spise. 
Storefri er i dag kun 30 minutter og skal både romme spisetid og luftepause. Mange kommer seg ikke 
ut / finner ingen plass å spise. Forslag om å i det minste forlenge storefri til 45 min og la første delen 
være spisetid inne i klasserommet med lærer tilstede.  
 Veldig vanskelig for 1. klasse også. Opplever at barna ikke får konsentrasjon til spising. 
Etterlyser gode rutiner for å få tid til å spise.  
FAU-representantene formidler opplevelser av at det er utrygt å være samlet. Saken følges opp på  
mail. Styret ber om at de som har innspill i saken melder dette på mail til Kjersti, slik at vi kan få  
samlet innspillene.   
 
 

7. Skolegården – opprydding, belysning av skoleveien ved Fonteneparken mm (innmeldt sak) 
Informasjon om at det er uhygenisk, rotete og skittent. Spor etter at folk bor på skolen i løpet av  
helgen. I tillegg er det gjenger som drikker sprit rett utenfor skolen både i og etter skoletid.  
Siri Lundestad: Skolen sier de er i dialog med politiet og bymiljøetaten om dette.   
Hvem har ansvaret for skolegården? 
Innspill: Bør ha en security-runde til faste tider.  
 
Saken følges opp på mail. Styret ber om at de som har innspill i saken melder dette på mail til 
Kjersti, slik at vi kan få samlet en gruppe som kan være engasjerte i dette. FAUs rolle er å stille  
spørsmål om saken både til skole og andre myndigheter som kan bidra til påvirkning.   
 
Skolen er i kontakt med politiet og naboer vedrørende skolegården. FAU bør vurdere møte med 
Bymiljøetaten og Utdanningsetaten. 
 

8. FAU sine arbeidsgrupper/komiteer. Oversikt over nåværende arbeidsgrupper sendes ut i 
forkant av møtet. 

Dokumentet ble ikke sendt ut, da styreleder var syk. Kjersti holdt en gjennomgang av de gruppene 
som eksisterer. Denne oversikten sendes ut etter møtet, og FAU-representantene bes se gjennom 
denne og kople seg på der de er interessert.  



SALTO: behov for at foreldre får oppfølging. 

Innspill: Problemer med vold, er det mange utrygge elever 

Kapasitetsproblem-gruppe etterlyses. Mette er kontaktperson bør også har med representant fra 
musikkgruppen. Flerbrukshall og gymkapasitet er også en del av det? 

Håvard ønsker workshops der man utveksle innspill 

9. Informasjon fra Oslo KFU – Invitasjon til «Innføringskurs i FAU arbeid» 
 

10. Eventuelt 
 

- SoMe og ekskludering. Foreldremøte og foreldregrupper er gode fora å snakke om disse 
problemstillingene. Mulig FAU kan komme med råd til FAU-representanter.  

- Møte om nettvett i etterkant av foreldrene  
- Mulig at man kan skape foreldregrupper for å bli kjent også med skøyenskolene  
- Jobbe med å styrke foreldremøtene i februar 2020. 
- Skolegudstjeneste, er ikke en felles avslutning. 

 
Skal skolegudstjenesten være en felles aktivitet? Sommer utarbeider et forslag til innspill som sendes 

til alle FAU-representantene, som det igjen kan kommenteres på. Deretter tas styret dette 
videre til rektor. 

 
 
For styret 
 
Kjersti Austdal 
FAU leder Majorstuen skole  
 


