
FAU-møte, Majorstuen skole 

Tidspunkt: Mandag 5.mars kl. 18:00 til 20.00 

Sted:  Majorstuen skole, møterom 3079 3.etasje oppgang C. 

Agenda: 

1. Orientering fra Driftsstyre møte 15.januar 

a. Rektor orienterer 

2. «Rektors åpen post» 

3. Status nye arbeidsgrupper/komiteer. 

• MAKS (1.- 4. klasse):        Gruppe 
• Bygg og nabobygg (alle):        Gruppe 

• 17.mai (4.klasse):        Rolle 

• Trivselsgruppa (alle):        Gruppe 
• Natteravnskoordinator (ungdomstrinnet):     Rolle 

• Musikk (alle musikklasser):       Gruppe 

• Tur og arrangementsgruppe (ungdomstrinnet)      
 (bl.a høsttur 10 trinn og nyttårsball 10 trinn):    Gruppe 

• "IKT" :        Gruppe 

• SaLto :        Rolle 
4. Skolegensere - Elevrådet er nå i gang med en prosess vedrørende bestilling av skolegensere. 

Det har kommet opp som ønske fra mange klasser. Vi har tidligere brukt University 

skolegensere, som vi har vært fornøyd med. De er klare til å ta imot nye bestillinger 

umiddelbart, men elevrådet er nå i en prosess for å undersøke med klassene sine om 

flertallet av elevene ønsker den logoen som har vært før (Majorstuen skolens offisielle logo), 

eller om de ønsker en slags tegne/animasjonskonkurranse for ny logo. Har FAU noen innspill 

eller innvendinger til dette? 

5. Oppfølgingsspørsmål fra forrige møte 

• FAU ønsker at skolens ledelse på neste møte redegjør for hvilke tiltak som er gjort for å 
bøte på gymsal-mangelen? Hvilke alternativer er vurdert, som for eksempel å leie 
fasiliteter på Skøyen skole eller Domus Atletica? Hva er vurdert, og hvorfor evt forkastet? 

• Spørsmål til rektor vedrørende elevundersøkelsen: Elevundersøkelsen for musikk-
klasseelevene skal være veldig gode. Hva sier tallene for skolen for øvrig, hvis man tar ut 
musikk-klassene? 

• FAU ønsker også  ledelsens redegjørelse for hvilke tiltak som iverksettes for å bøte på 
elevundersøkelsens svar på karakter og testregime som ble påpekt under 
gjennomgangen. 

6. Eventuelt 
 

Jeg oppfordrer alle til å melde seg som referatskriver, slik at vi ikke må bruke mye av møtetiden til å 

velge en. 

Hilsen 
Kjersti Austdal 
FAU leder Majorstuen skole 
 


