
Referat fra FAU-møte  

Mandag 11. desember 2017, 18.00 – 19.30 

 

Tilstede: Lars Christian Skjelvan (nestleder FAU), Tanja Vaage (3B), Knut Rørbakken 1B, 

Erik Furu 4A (vara), Randi Aabø Ågren 9F, Christine Surlien 8C, Øyvind Høgset 8B, Ilze 

Gehe 8C, Julie Ova 5B (ref), Thomas Nordby 8D, Tore Thodesen 10C, Lena Klingenberg 

10C/10D, Hanne Aardal 3A, Ståle Søbye 5C, Vibecke Horn 9B, Monica S. Larsen 2A, Ingvild 

Myklebust 4B, Jan Hellsnes 1A, Helmer Aslaksen 5A/6B 

 

• Orientering fra Driftstyremøtet. Rektor orienterer 

 

Skolens strategiske plan 2018 vil fortsatt fokusere på lesing og regning. 

 

Elevundersøkelsen skal orienteres om i januar, men hovedtrenden er: 

• Positive tall fra i fjor. Rektor er glad for tilbakegang på de som har opplevd 

mobbing.  

• Tilbakegang som ikke er bra er at flere elever oppgir at de ikke opplever det 

de lærer som relevant for framtidig arbeid.  

• Resultater fra elevundersøkelsene finnes på skolens nettsider øverst til 

venstre under min osloskole. Der er resultatene fram til 2016. 

 

Skolens økonomi. 

• Merforbruket i 2016 er spart inn ved at skolen reduserte antall ansatte, og 

generelt reduserte driftskostnader, f.eks at det ikke er kjøpt inn bøker til 

biblioteket. Det skal gjøres nå. Restmidler fra budsjettåret skal også benyttes 

til å igjen ansette lærere og assistenter, samt  å oppgradere telefonsystemet. 

• Rektor regner med at regnskapet 2017 vil gå i null. 

 

Budsjett 2018: 

• Orientering om nye tildelingskriterier knyttet til sosiodemografiske prinsipper. 

• Deloitte mener enkelte osloskoler, deriblant Majorstuen, drives billigst i landet 

(!).  

• Ny lærer-norm vil ikke dele klasser og heller ikke gi flere tilsettinger 

umiddelbart. Uklart om Majorstuen får flere lærere.  

 

 
4 Status arbeidsgrupper: 

a. Aktivitetsskolen: det har ikke møte mellom arbeidsgruppa og MAKS siden sist FAU 
møte.  

b. 17. mai – i rute 
c. Bygg og nabobygg – hoppes over 
d. Trivselstiltak: Gruppa har arbeidet med økonomisk/politiske saker, bl.a. 

Ressursfordelingsmodellen som er politisk aktuell om dagen. 



e. Nyttårsball: - er i gang, og i rute. Arrangeres 7. februar. Det skal følge etiske 
kjøreregler for gjennomføringen. 

f. Musikk: Spesifikke spørsmål knyttet til behov for bedre timeplan. 
g. Natteravnordning. Det trengs en natteravn koordinator på skolen. Olav Storm er 

ansvarlig for nattravnene i Oslo Vest og som koordinerer skolene i vest. Christine 
Surlien (8c) meldte seg til å være skolens Natteravnskoordinator. Det er hun som vil 
koordinere at FAU representantene på 9. trinn sender ut klasselister til sine klasser 
for å sette opp aktuelle datoer. 

h. Høsttur for 10. trinn: Det etterlyses at erfaringer overføres fra de klassene som har 
gjennomført til de som skal gjennomføre.  

 
 

5 Skolens digitaliseringsplan for undervisningen:  

Sak 6 fra agenda: Det er delt ut Ipad til 5. og 6. klassingene - hvordan brukes dette og 
evalueringer fra bruk av Ipad i tidligere klasser. Hvordan er bruk av pc/digitale verktøy, det 
virker som at det er forskjell på opplæring i bruken og hvem som får.  
 

Rektor orienterte: Alle barn skal ha gode digitale ferdigheter. Dette forutsetter at elevene har 

utstyr. Derfor har alle elever i Ungdomskolen PC. 

Skolen bruker Ipad som prosjekt i 2 trinn. 5. og 6. klasse. Skolen har god erfaring med dette. 

7. trinn har PC-tilgang, men ikke enhver.  Rektor mener det er vanskelig å evaluere hvordan 

de digitale verktøyene bidrar til måloppnåelsen. 

Det ble i FAU kommentert en oppfatning om at skolen ikke har tilstrekkelig strategisk 

forankring i arbeidet med digitale hjelpemidler og FAU ønsker å bistå skolen med en 

arbeidsgruppe som kan bidra til å se på hvordan skolen kan jobbe mer målrettet på dette 

feltet.  

 
7 Erstatningsregler for PC 

En PC koster 4500 kr. Det er satt opp klare priskategorier for de ulike kostnadene knyttet til 
nytt tastatur, lader etc, dersom dette blir ødelagt/borte. Dersom foreldre ikke kan betale vil 
PC-tilgangen til eleven bortfalle. Eleven kan imidlertid låne pc i tentamen/eksamensperiode.  
 

3 Bygg og nabobyggstatus: 

Bystyret skal beslutte 20. desember.  

Knut Rørbakken har jobbet inn mot politiske beslutningstakere i hele høst, men foreløpig 

ligger saken der at politikerne antakelig vedtar bygging med unntak av ett av husene. 

Resultatet blir: 94 meter høyhus, 14 etasjer (Nordeabygget er 6). 

Byutviklingskomiteen og Bystyrerepresentanter er kontaktet direkte. 

Flerbrukshall på Frogner stadion er også en del av spillet. (Reguleringssak rundt høyhusene: 

i merknaden sa flere partier at de ønsker å kjempe for flerbrukshall på Frogner Stadion.) 



Den såkalte flerbrukshallen i byggeplanen er i midlertid svært liten, mer som en gymsal å 

regne, og vil ikke ha plass til at man f.eks kan spille håndball.  

FAU mener det behov for at kommunikasjonen nå må spisses: Dette er 94 meter galskap! 

Kampanje på Tvitter og i andre SOME, bør spres i alle klasser. Byggingen:  

• Bryter vedtatt kommuneplan 

• Bryter plan og bygningsloven 

• Reduserer eneste grøntområdene barna har tilgang til 

• Elever med Norges minste skolegård blir fratatt luft og lys (3,5 km2) 

• Effekten av hva byggeprosessen vil medføre er ikke utredet 

• Planlagte bygg blir for høye for strøkets karakter 

Det sendes ut info til alle FAU-kontakter med dette innhold (presisert og renskrevet av Knut 

Rørbakken). 

Eventuelt:  

FAU-møter vår 2018: 15. januar (varer til 20.00) 5. mars, 14. mai. Kl. 18.00 

 

 


