
FAU-møte, Majorstuen skole  

Tidspunkt: Mandag 26. november kl. 18:00 til 20.00  
Sted:  Majorstuen skole, Kantinen  

Til stedet:  

1A, 1D/3B, 2A, 3A/4B, 4B, 5A, 5B, 5M, 6A/7B, 6B, 8A, 8C, 8D, 9A, 9 C, 10 A/9A, 10B, 10C,10 D, 10E og 
10M 

 

1. Referat fra forrige møte ble godkjent.  

2. Rektor orienterte fra Driftsstyrets møte 26. november: 

• Økonomi: mindreforbruk. Driftsstyret satser på at det blir overført til neste år.  
• Elevundersøkelse: første analyser viser at fremgang på de fleste områder, bortsett fra 

indikatoren «støtte hjemmefra».  Elevråds representanter skal presentere resultater på 
januarmøte.  

• Medarbeiderundersøkelsen: Det er blitt gjennomført medarbeiderundersøkelsen (alle 
ansatte på skolen). Skolen ligger på gjennomsnittet, likt den forrige undersøkelsen fra 2016. 
FAU kan få disse indikatortallene. De ansatte opplever at de får tilstrekkelig faglig 
kompetanseheving, men mangler tilbud om å heve kompetansen til å takle sosial-psykiske 
utfordringer i klasserommet.  

• Strategisk plan: plangruppe har foreslått at 2019 tema blir «regning i alle fag»  
• Skolemiljøutvalget: Aktiv elevråd som vil gjerne ha flere flerfaglig prosjekter på tvers av 

trinnene (som jubileumsarrangement i Konserthuset) 
• Beredskap: Skolen har tydelige rutiner for varsling, evakuering, oppsamling ved 

ekstraordinære hendelser. Lærerne har desktop øvelser. Politiet ønsker ikke at det 
gjennomføres øvelser med elever.  

Nåværende FAU representanter i driftsstyret har sittet i 2 år og nye representanter fra FAU velges på 
januarmøte. 

3.  «Rektors åpen post» 

• Flerbrukshall: Kommune hadde lyst ut bygging av flerbrukshall under fonteneplassen i 
offentlig anskaffelser og OBOS/Veidekke har fått tilslaget. Byggestart høst 2019.  

• Nyttårsball: 1.2. på Sporten. Siden dette er på fredag, er det viktig å ta høyde for ekstra 
sikkerhetsopplegg.  

4. FAU info og aktiviteter:  

• Luciadagen: FAU ønsker å være synlig og de som kan stille opp mellom 8-8:30 den 13.12. og 
servere kaffe og pepperkaker, sender mail til Kjersti.  

• Flerbrukshall: se rektors åpen post.  

5. Organisering av FAU 

Forslag til å opprette FAU styre til høsten 2019 var positivt mottatt. Kjersti sender ut mer 
informasjon (bl.a. mal til vedtekter) og setter denne saken på dagsorden i januar 2019.  

 



6. Kommunikasjon/Informasjon fra FAU til resten av foreldregruppen.  

Det ble vedtatt å opprette dokumentarkiv (Dropbox, Google Drive eller lignende). FAU referater 
ligger inni Skoleportalen. Skolen sender melding når nytt referat legges ut.  

Johanne (3A) og Tone (8C) meldte seg frivillig til å undersøke restriksjoner rundt deling av klasselister 
som følge av GDPR.  

Det ble vedtatt at FAU skal sende ut nyhetsbrev. Saker fra undergrupper sendes til Kjersti.  

7. Status arbeidsgrupper/komiteer.  

Alle oppfordres til å melde seg inn i en eller flere arbeidsgrupper.  

• MAKS-gruppen: ikke noe nytt å melde.  
• Bygg/nabobygg: ikke noe nytt å melde 
• 17.mai: 4. klasse er i gang med forberedelser til neste år.  
• Trivselsgruppa (alle): Kjersti innkaller til møte etter nyttår. På dagsorden: foreldre-/elev-

undersøkelser. 
• Natteravnskoordinator (ungdomstrinnet): Christine som er natteravn-koordinator var ikke 

på møte.  
• Musikk (alle musikklasser): Det har vært møte med Liv Andersen. Saker som er blitt tatt opp: 

timeplan og karriere/studieveiledning for 9. trinn. Gode tilbakemeldinger fra høstprosjektet. 
Musikkelevene fikk vist hva de kan og hvor mye arbeid det legges inn.  

• Skoleball: godt i gang. FAU har et hjemmeområde på 
https://portal.skoleplattform.no/infosider/majorstuen-skole/infosider-for-foresatte/fau », 
der man kan finne retningslinjer for skoleball. 

• Høsttur. Det skal lages en dokument med erfaringer om 10.trinn høsttur som legges ut i 
portalen.  

• "IKT": Helmer Aslaksen holder i dette. Saker som diskuteres: bruk av Ipad, tilpasset engelsk 
opplæring for barn med engelsk som morsmål, leksehjelp, fjerning av «halvtårsmelding», 
kompetanse til vikarer. Lengden på utviklingssamtaler (Kjersti tar dette opp med rektor) 
Interessen å bidra i gruppen meldes til Helmer på epost: helmer.aslaksen(at)gmail.com 

8. Eventuelt:  

Det kom innspill (på mail) om å se på mobilbruken i skolen. Saken utsettes til januarmøte. Kjersti 
undersøker om det er greit å distribuere mailen fra vedkommende til alle i FAU i forkant av 
januarmøte.  

Avslutningsgave til Edel som går av med pensjon avtales med FAU representanter fra 1.4. klasse.   

9. Presentasjon av Frognerparken IL.  

Styreleder i Frognerparken IL, stiftet i 2017, presenterte planer for å etablere «idrettshjørnet» i 
Frognerparken med tilbud for barn og voksne i bydel Frogner og omegn. Håper på godt samarbeid 
med FAU for å få det til. IL er avhengig av medlemsmasse for å få tilskudd og for å få tilgang til flere 
idrettsflater.  Informasjon om medlemskap og kurstilbud på hjemmesidene: 
https://www.frognerparkenil.no/om-frognerparken-idrettslag og Facebook sidene: 
https://www.facebook.com/Frognerparkenil/ 

Referent: Ilze Gehe (9C) 

https://www.frognerparkenil.no/om-frognerparken-idrettslag
https://www.facebook.com/Frognerparkenil/

