
FAU møte avholdt mandag 15.januar kl. 18.00 – 20.00 i skolens kantine 

Tilstede: 

FAU leder/ 
9e 

Kjersti Austdal 

4b Ingvild Myklebust 

9b Vibecke Horn 

3a Hanne Aardal 

10c Tore Thodesen 

9c Martine Flugund 

10a Therese  (vanskelig å lese etternavn) 

9a Lise Åserud 

9d Randi Brekke 

8d (5b) Jannecke Daugert H… (utydelig signatur) 

3c Jannicke Grung 

8c Ilze Geke 

5a/6b Helmer Aslaksen 

5c Ståle Søyle 

8c Christine Surlien 

4a/6b Marianne Michelsen 

1b Åse Natvig 

8a/10e Dag Findal-Fossmo 

1a Jan Hellebust 
 

Referent: Ingvild Myklebust 

Velkommen og godt nytt år. 

 

Sak 1 Orientering fra Driftsstyremøte 15.1. kl 17.00-1800. 

 Budsjett:  
Bystyret glemte ved en inkurie å vedta budsjettet for 2018, det ble kun tatt til orientering. 

Driftsstyret har derfor også kun tatt foreløpig budsjett til orientering. Det er endringer i 

budsjettet fra 2017 til 2018, et kutt på 1,9 mill kr. Pengene er omfordelt innad i byen. Totalt sett 

er skolenes rammer økt, men økte midler går for en stor del til nye bygg. Majorstuen skole har et 

mindreforbruk fra 2017, som hjelper oss godt på vei inn i 2018. Rektor understreket at det finnes 

en nedre grense for hva man forsvarlig kan drive en skole på, og Marianne og 20 andre rektorer 

mener at vi nå er faretruende nær den grensen. Noen av osloskolen drives av landets billigste 

skoler. 

 Ressursfordelingsmodellen:  
Majorstuen skole regnes som en vestkantskole, men har flest likhetstrekk med sentrumsskoler, 

dette faller uheldig ut i den nye budsjettmodellen. 



 Strategisk plan: Driftsstyret har tatt strategisk plan til etterretning. Hovedområdene i 
strategisk plan er videreføring av fokusområdene lesing og skriving, i tillegg til at regning 
innføres som nytt satsingsområde.  
 

 Orientering om elevundersøkelsen:  
Elevrådet ved Emma Sophie presenterte resultatene fra elevundersøkelsene. Tallene er 
tidligere diskutert i Driftsstyret, SMU, Elevrådet og i de enkelte klassene. Prosessen er 
ikke ferdig, Famke og Marianne vil ta dette videre med skolens ansatte. I FAU-møtet ble 
skolens resultater vist opp mot de nasjonale resultatene. Følgende ble trukket fram i 
presentasjonen: 

o Foreldrene bidrar positivt til skolearbeid 
o Elevene vurderer sin egen innsats som god 
o Vurdering av egen læring og deltakelse i vurdering av resultater ligger på et litt 

lavere score. I diskusjoner rundt dette punktet i SMU ble det klart at elevene i 
sum får svært mange vurderinger med karakter, noe som oppleves som 
stressende. 

o God opplevelse av mestring og dermed forsterket innsats. 
o Elevene opplever at de har god støtte fra lærerne 
o Opplevelse av at man får relevant opplæring – her er scoren lav, og man ser det 

samme resultatet på de samlede tallen fra landet. 
o Mobbing/trygt miljø – bedre tall enn i fjor, litt lavere enn nasjonal score. Tas 

alvorlig, selv om det ikke er mange så er det viktig, ettersom det er et stort 
problem for den det gjelder.  Et tiltak er gjennomføring av egne 
trivselsundersøkelser i mindre grupper. 

o Motivasjon er et punkt det scores synkende på gjennom ungdomsskolen 
(samsvarer med med nasjonalt score). Årsaker påpekt i SMU: elevene er lei 
prøver og karakterer, psykisk helse, fag føles ikke relevante. 

 

Sak 2: Rektors åpen post 

 Foreldreundersøkelsen kommer på nytt i mars.   En rask sammenligning av 
elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen viser at elevene skårer høyere på trivsel 
enn hva foreldrene gjør. Tilsvarende skårer elevene høyere på støtte fra lærerne enn 
hva foreldrene har oppgitt.  Når det gjelder trygt miljø ligger foreldre og elver ganske 
likt i sine svar. 

 Det kom en kommentar til Marianne at det er blitt kort spisetid for 10. Trinn etter at 
det er redusert med 5 minutter. 

  Det kom også innspill til rektor om å vurdere senere skolestart enn kl. 8 for 
ungdomstrinnet for å bedre prestasjonen. 

 

Sak 3: Status arbeidsgrupper 

 Nye personer i Maks-gruppe: Hanne, Jannicke.  
o MAKS-gruppe for 5.klassinger: FAU må melde inn ønske til MAKS. Kjersti 

sender en mail til Mona om at det ønskes informasjon om femteklassemaks. 

 Bygg og nabobygg-gruppa: Kjersti 



o Oppdatering av byggesak på fonteneplassen: Omreguleringen gikk gjennom, 
det er vedtatt bygging av høyhus i Nordeabygget, og gymsal under bakken. 
FAU har levert inn klage på saksbehandling og venter på svar. 

 Trivselsgruppa: Kjersti Austdal, Vibecke Horn 
o Foreldre- og elevundersøkelsen 

 Nyttårsball 
o Ball på sporten i Holmenkollen 7.2. Ball for alle. Det frarådes bruk av limousin, 

busstilbud felles fra skolen, mange påmeldte. Foreldredugnad på kjøring hjem 
på kvelden. 

 Musikk-klassegruppe: planer, prosjekter, koordineringer 

 17. mai gruppe – skal kun ha kontakt med rektor og 17.mai komiteen, videreføring av 
erfaringer.  

 Natteravnkoordinator: hver klasse på u-trinnet skal gå natteravn fire helger. 
Koordinators er jobb å fordele vaktene.  

 10. Klasseturgruppe 
o Gjennomgang av hvem som planlegger tur.  Det er etterspørsel etter 

retningslinjer for turen, Kjersti sender ut dette I en klasse er det få som ønsker 
å dra. FAU bør mene noe om hvorvidt det er ok å dra hvis ikke (nesten) alle 
deltar  

 

Sak 4: Behov for nye arbeidsgrupper/komiteer  

 Arbeidsgruppe for digital undervisning/IKT: Helmer Aslaksen 

 Behov for gruppe for samarbeid mellom Skøyen og Majorstuen på SALTO-prosjektet? 

 Det ble ønsket å laget en gruppe for tur og arrangement der retningslinjer kan 
nedfelles og databank til videreføring for nye klasser.  

 

Ønske om beskrivelse av hva de ulike gruppene jobber med  - Kjersti utarbeider dette til neste 

møte. 

 

Sak 5: Skolegensere: FAU representanten som har denne oppgaven var ikke tilstede. Elevrådet har 

spurt FAU om tilbakemelding. FAU er litt usikre på hva vi skal gi tilbakemelding på. Pris og om det blir 

laget gensere med ny logo er spørsmål.  

 

Sak 6: SALTO samarbeid (nevnt under sak om samarbeidsgruppe med Skøyen, sak 4) 

Sak 7: Eventuelt 

 Det har funnet sted en markering mot den nye ressursfordelingsmodellen for 
Osloskolene før jul på Rådhuset der en del FAU deltok. 

 Det ble orientert om at FAU har ca. 66000 kr til tiltak som for eksempel foredrag for 
FAU-representanter eller andre foreldre, klasser som trenger noe. 

 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. 

 


