
FAU-møte, Majorstuen skole 

Tidspunkt: Mandag 14.januar kl. 18:00 til 20.00 

Sted:  Majorstuen skole, Kantinen 

Agenda: 

1. Godkjenning av referat fra forrige møte 
2. Orientering fra Driftsstyre dagens møte  

a. Rektor orienterer 
3. «Rektors åpen post» 

a. Flerbrukshall Majorstuen skole. 
4. FAU info og aktiviteter 

a. Kommunikasjon/Informasjon fra FAU til resten av foreldregruppen 
- Nyhetsbrev til alle foresatte sammen med rektor 
- Annen informasjon til foresatte. 
- Hvordan mottas informasjon/sendes informasjon? 
- Google disk arbeidsområde for FAU. Dele inn i ulike arbeidsgruppeområder slik at 

arbeidsgruppene har tilgang til hvert sitt område??? 
5. Organisering av FAU 

a. Forslag at vi velger FAU styre på mars møtet (f.eks leder, nestleder, kasserer og 
styremedlem/referent) slik at det kan jobbe sammen mot avslutningen av skoleåret 
og forberede neste skoleår.  

6. Status arbeidsgrupper/komiteer. 
1. MAKS (1.- 4. klasse):         
2. Bygg og nabobygg (alle):        
3. 17.mai (4.klasse):         
4. Trivselsgruppa (alle) 

o SaLTo:         
5. Natteravnskoordinator (ungdomstrinnet):  
6. 5.-7. trinn      
7. Musikk (alle musikklasser):         
8. Tur og arrangementsgruppe (ungdomstrinnet)      

 (bl.a høsttur 10 trinn og nyttårsball 10 trinn):     
9. "IKT/Faggruppe":    

7. Informasjon fra Oslo KFU 
8. SaLTo – samarbeid med SalTo koordinatorene for foreldre på 7.trinn på Majorstuen og 

Skøyen  
9. Foreldrekompetansebanken – Thomas Shcjødt 

Navn: FKB: Foreldrekompetansebanken 
Mål: Bruke foreldre og foreldres kompetanse i undervisningen 
Midler: 
-          Mail til foreldre om de vil stå i den 
-          Kortfattet om kompetanse og interesser (foreslår at vi lager en mal slik at det blir mest 
mulig likt 
-          Vi lager en kompetansebank for hvert trinn 
-          Kompetansebasen gjøres tilgjengelig for lærerne 
-          På lærernes initiativ (til undervisning, ved reiser, sykdom etc.) kan foreldre kalles på for 
å holde en time i sitt tema 
-          Alle engasjementene skal loggføres og meldes inn til administrasjonen 
-          Etter et semester evaluerer vi 



 
10. Oppfølging fra forrige møte 

a. Lengden på utviklingssamtaler har kommet og der står det 20.min per elev. Det er alt 
for kort tid for elever, foreldre, foresatte og lærerne! Elevene er ny i ungdomsskolen 
og det er mye å ta tak i. 

b. Sak til møtet 26.nov: mobilbruk. Dette bør diskuteres evt. lage en gruppe som 
diskuterer dette.  Tidligere tror jeg at det var forbudt med mobiltelefoner ved 
Majorstuen skolen, mens FAU fikk endret dette. Med fokus på mobildannelse i 
dagens samfunn bør vi i FAU diskutere dette.  

11. 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  
 


