
FAU-møte, Majorstuen skole 

Tidspunkt: Mandag 25. november kl. 18:00 til 20.00 

Sted:  Majorstuen skole, Kantinen 

Tilstede:   Hans Martin Momyr 5M, Siv Bergem 6A/9E (vara), Ingerid Eknes 9D, Jannecke 
Drangert Hveding 7B, Ingeborg Sommer 10D, Samson Asmellash 3A/6C, Carina 
Swensson 10M, Håvard Tryti 3B/6C, Mette Møglestue 8D, Torolf Mørk Karlsen 7M, 
Alexander N. Fraser 10B, Sissel Eng 8B, Gro Sandvold 5C, Hanne Castberg Tresselt 1A, 
Helene Munthe-Aasbø 8A, Cathrine Krog 2B/4B, Are Stenberg 8E, Tore Thodesen 
10B, Helmer Aslaksen 7A/8C, Olaf Stangeland 6B, Ingvild Haugnes 2A (styremedlem), 
Kjersti Austdal FAU-leder 

Agenda: 

1. Orientering fra Driftsstyre dagens møte – rektor orienterer 
 
Trivselsundersøkelsen, generelle indikatorer: 
 

• Mindre mobbing 
• Elevene mener fortsatt de ikke vil få bruk for det de lærer i fremtidig jobb 

Kapasitetsproblemer 

• Møte med etaten, innkalling mindre enn 24 timer før – for møte en fredag 
ettermiddag 

• En fjerdeklasse ikke mat-og helse på kjøkken 
• 19 timer med utegym 
• Personalrom brukes til undervisning 

Økonomien er bra, men behov for oppgraderinger: 

• Behov for flere basestasjoner for å bedre nettkapasiteten 
• Pærer i prosjektorene er i ferd med å gå (vil trolig gå samtidig, da alt ble anskaffet 

samtidig)       

Støyproblemene: 

• Når igjennom når man klager til Veidekke/OBOS, men arbeidet gjenopptas ganske 
raskt etterpå 

• Det ble tatt hensyn til en heldagsprøve som er gjennomført/varslet 

 

Skolens strategisk plan: 

• Kommer i januar 

 

  



2. «Rektors åpen post» 
 

Fokus på kapasitetsproblemene 
 
Brev fra driftsstyret til Byrådet om at kapasitetsproblemene, på grunn av arbeidsmiljøloven (i 
realiteten vil det si at det kan settes et tak på inntak av elever/antall klasser på 
ungdomstrinnet høsten 2020 – hvis Arbeidstilsynet velger å gripe inn). 

Møter med Avdeling for skoleanlegg. 
 
Bemanning 
 
Rektor har fått ny jobb på Fyrstikkalleen Skole – januar. Det jobbes med å finne en 
midlertidig fungerende rektor. Ansettelse av ny rektor mot sommeren 2020. 
Famke van Veen begynner på Bygdøy, erstatter for henne er ansatt fra midten av februar 
 

 
3. Godkjenning av referat fra forrige møte 
 

Referat er godkjent, vil bli sendt ut gjennom skolemelding. 
 
 

4. Status på innmeldte saker:  
 

a. Ungdomsskolen har for få og korte friminutt 
 
Behov for å opprette en arbeidsgruppe, da styret ikke har kapasitet til å følge opp 
dette. Arbeidsgruppen får et mandat og utarbeider en innstilling, og tar opp 
eventuelle spørsmål med Styret. 
 

b. Klassefordeling ungdomstrinnet 
 

Ikke fått noen tilbakemelding fra skolen, vil purre opp dette. Julie Ova fra styret 
følger opp denne saken, hvis andre vil bidra er det fint. Siv meldte seg til å bidra her. 
 

c. Skolegudstjeneste 
 

FAU har utarbeidet et forenklet forslag til innspill. Dette blir sendt ut etter møtet for 
kommentarer. 
 
 

 
5. FAU sine arbeidsgrupper/komiteer 

 
• Avklare ulike arbeidsgrupper og veien videre 
• Arbeid i grupper i etterkant av FAU-møtet 

 
 



6. Eventuelt 
 

Ha en mer aktiv rolle i foreldremøtene fra neste år. Ta opp ulike saker der, ha en agenda klar 
for enkelte saker vi ønsker innspill fra foreldrene på. 
 
Klasselister kan nå sendes ut, med informasjon basert på samtykke/ikke. 
 
IT-support har veldig begrenset kapasitet, selv om elevene bruker iPad/PC som 
læringsverktøy. Hindrer elevene i skolearbeidet at de ikke får hjelp. 
 
Neste vernerunde for byggeplassen 3. desember 0900. 
 
Forslag til nye initiativer: 
 

• Utvidet musikk-tilbud (utover klassisk) 
• Ambisjoner kunst og håndverk 
• Fagfornyelsen 
• Sosiale medier 

 
 

For styret 
 
Kjersti Austdal 
FAU leder Majorstuen skole  
 

  



Oversikt over arbeidsgrupper FAU 

Grupper Beskrivelse 
MAKS (1.- 4. klasse) Samarbeider med Maks for å bidra til at MAKS er et bra tilbud til barna og 

at samarbeidet med foreldre fungerer godt. 
Bygg og nabobygg (alle) Vernerunder,oppfølging av planene for byggeprosesssen.  
17.mai (4.klasse) Kontaktperson i FAU inn i  17.mai komiteen. 
Trivselsgruppa (alle) Jobber med skole-hjem samarbeid, elevundersøkelsen, 

foreldreundersøkelsen og andre innspill til aktiviteter som kan bidra til et 
godt skolemiljø. 
Resultater av elevundersøkelsen, oppfølging av skolens tiltak 
Foreldreundersøkelsen - resultater, hva kan foresatte bidra med. 
SaLTo: Samarbeid med FAU på Skøyen skolen og sammen med SaLto 
koordinator Majorstua for å holde f.eks foreldremøte om bruk av alkolhol 
og narkotika, forekomst av vold og uønskede seksuelle opplevelser for 
ungdomstrinnet. Samt knytte 7.trinn på Skøyen og Majorstuen sammen 
før de starter på ungdomsskolen. 

Natteravnskooridnator Koordinerer natteravning på Majorstuen skole mot Natteravn Vest, først 
og fremst 8.trinn. 

Musikk (alle musikklasser) FAU representanter for musikklassene møtes for å diskutere saker som 
gjelder musikk. 

"IKT" Fag/undervisning Ny gruppe som må defineres litt etter hvert. Målet er å være å se på blant 
annet skolens plan for digital undervisning osv. 

"Kapasitet ved Majorstuen skole" Skolen har utfordring med plass for alle elevene pr idag. Alle grupperom 
mm brukes for å utnytte mest mulig plass.  
Det er prosess på å få leie eksterne lokaler til 10.trinn. Vet ikke status. 
Gruppen skal ha dialog mot skolen, UDE mm for å presse på løsning. 

Verdigrunnlag verdier og prinsipper for grunnopplæringen i ny Fagplan som kommer 
høsten 2020. 

 


