
Referat FAU-møte, Majorstuen skole 
Tidspunkt: Mandag 15. mai kl. 18:00 til 19:30  

Sted: Majorstuen skole, møterom ved kantinen  

Til stede:  

Knut Jørgen Labori (1B), Hans Thorsen (2B), Hanne Engen (2B), Erik Furu (3A), Ingvild Myklebust (3B), 
Kenneth Larsen (3C), Helmer Aslaksen (4A), Siv Bergem (6A), Jennifer Varino (7B), Julia Koop (7C), 
Vibecke Horn (8B), Martine Flagund (8C), Randi Aabø Ågren (8F), Ingeborg Sommer (9A), Bjarte 
Rørmark (10E), Kjersti Austdal (leder), Marianne Stenberg (rektor), Jonas Persson (ass. rektor) 

Agenda: 

1. Orientering fra Driftsstyre møte 15.mai 
a. Rektor orienterer: 

Skolens økonomi er i balanse. Dette gjelder også aktivitetsskolen.  

Ny Skolebehovsplan for Oslo 2018-2027 er lagt ut på høring (åpen høring). I forbindelse 
med denne er kapasiteten i området utredet, sett i sammenheng med Skøyenområdet. 
Høringsuttalelsen fra skolen peker på de utfordringene skolen ser fremover. 

Majorstuen skole er bygget for 2,5 trinn på barnetrinnet (to paralleller på 1.-4. trinn, tre 
parallell 5.-7. trinn og fem trinn på ungdomstrinnet). Behovet for økt kapasitet ved skolen 
fremover er planlagt løst ved innleie av lokaler, f.eks. i VM-paviljongen. Skolen fremholder 
at dette kun vil representere et par klasserom, og ikke ekstra skolegård, gymsal, grupperom 
osv. 

Videre blir det viktig å fortsette kampen for at Fonteneplassen beholdes og en løsning for 
ny flerbrukshall. 

Samtale i forlengelsen av dette: FAU bør mene noe om skolebehovsplanen. Høringsfrist 15. 
juni. 

2. «Rektors åpen post»  
a. Rektor tar opp saker hun ønsker   

 
Rapport fra skolemiljøutvalg (SMU): Elevmiljøet var tema. Strategien ”Lærerne er i rommet” 
videreføres i en hybridform. Skolen mangler klasserom for å gjennomføre denne løsningen 
fullt ut fremover. I stedet blir det lagt opp til å samle ungdomstrinnenes klasserom mest 
mulig, men likevel la fagene få prege rommene. Målet er å redusere hvor mye elevene må 
løpe. Det vil også legges inn noe mer pause.  

Ordningen med delt friminutt videreføres som i dag, men det legges til rette for at Fysisk 
aktivitet og Helse på 5. og 6. trinn legges utenfor friminuttene til ungdomstrinnet. 

2. Foreldreundersøkelsen – presentasjon og gruppearbeid  

Vi gjennomgikk undersøkelsens hovedtrekk i grupper. Hver gruppe har sendt inn skriftlige 
svar fra gruppearbeidet til FAU-leder og rektor. 



3. Elevundersøkelsen – hvordan jobber skolen og elevene med resultatet fra denne  

Selve undersøkelsen er lagt frem av elever på et tidligere møte.  

I dette møte presenterte ass. rektor Jonas Persson hvordan elevundersøkelsen følges opp fra 
skolens side videre. Undersøkelsen gir et viktig bidrag til kunnskap om skolen. Lærerteamene 
har valgt ut fokusområder som det tas tak i, i samarbeid med elevene 

4. Oppsummering fra skolegruppemøtet 27.april: Saken ble utsatt til neste møte 
 

5. Oppsummering KFU stormøtet 22. mars – Tema «psykisk helse hos barn og unge i 
Osloskolen»: Saken ble utsatt til neste møte. Programmet med link til de ulike 
presentasjonene ligger under. Dere finner mer informasjon om Oslo KFU på 
http://oslokfu.no/ 

Her er programmet: 

1. Foredrag med Utdanningsdirektøren Astrid Søgnen. Presentasjon: 
http://oslokfu.no/wp-
content/uploads/2014/11/Utdanningsdirekt%C3%B8ren_220317.pdf 

2. Foredrag med Rahman Akhtar Chaudhry. Presentasjon: http://oslokfu.no/wp-
content/uploads/2014/11/Elevorganisasjonen_Rahman_Chadhry.pdf 

3. Forandringfabrikken. Elever fra ulike skoler i Oslo som fortalte om sine historier i 
møtet med skolen. Sterke historier om det å være en mobber, bli mobbet og være en 
som tydde til slåssing og uro for å bli sett. Ungdommene fortalte godt om hva som 
har gjort at de har kunne endre seg. De vil bli sett, hørt og tatt på alvor. At deres 
stemme betyr noe! 

4. Foredrag med Helsesøster Nina Misvær. Presentasjon: http://oslokfu.no/wp-
content/uploads/2014/11/Helses%C3%B8ster_Nina_Misv%C3%A6r_220317.pdf 

5. Foredrag av Tone Tellevik Dahl, Byråd for oppvekst og kunnskap. Presentasjon: 
http://oslokfu.no/wp-content/uploads/2014/11/Byr%C3%A5den_220317.pdf 

6. Orientering fra de ulike komiteer/ansvarsområder under FAU:  

a. Aktivitetsskolen – (foreldre 1.-3. trinn)   
 

b. 17.mai – (foreldre 4. trinn)  
Arbeidet frem mot årets arrangement er i rute, men det har vært en utfordring å få alle 
foreldrene til å forstå at de må bidra med bakst til kaféen selv om de ikke skal delta på 
17. maiarrangementet. 

c. Bygg og nabobygg – (fra alle trinnene) 
Skolen ble lovet Fonteneplassen som uteareal da elevtallet ble utvidet til 960 elever. Ved 
utvidelsen ble ikke gymsalkapasiteten utvidet, men det har tidligere vært vedtatt bygget 
en flerbrukshall i tilknytning til Frogner stadion som skolen skulle få benytte. Denne er nå 
tatt ut av planen pga. manglende penger. 
Saken rundt Obos Veidekkes planer for bygging av høyhus fortsetter – FAU og rektor har 
vært i ulike møter på rådhuset tilsammen åtte ganger til nå, nå sist i deputasjonmøte i 
Kultur- og utdanningskomiteen. To elever var representert. 
Det har vært lagt frem et forslag til løsning der Obos Veidekke får bygge en lavere 
bygning mot at de også bygger en flerbrukshall som skolen kan leie. Det er imidlertid 
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flere problemer med en slik løsning. Salen som er planlagt er en flerbrukshall i minste 
mål, og også denne må leies. Dette har utdanningsetaten foreløpig ikke satt av midler til. 
Det finnes allerede en annen sal i tilknytning til Nordea-bygget, men denne leies ut til 
Sats Elixia da utdanningsetaten ikke har råd til å leie den. 
I det nye planforslaget legges det opp til å redusere høyhuset fra 22 etasjer til 14 etasjer. 
FAU og skolen holder fast ved at fonteneplassen ikke skal bygges ut, da denne trengs 
som friområde / skoleplass, samt at et høybygg her vil legge skolegården i skyggen. En ny 
gymsal veier ikke opp for en utbygging av plassen. 
Det er også bekymringer knyttet til setningsskader på skolen ved den planlagte 
byggeaktiviteten. 
 
FAU har videre bedt om et nytt deputasjonmøte med byutviklingskomiteen. Dette har vi 
ikke fått ennå, men må vente til saken er oversendt byrådet. Det er FAU som ber om 
møtene, men skolen ved rektor eller ass rektor blir invitert med og stiller hver gang. 

d.  Trivselstiltak på skolen – (fra alle trinnene)  
Foreldreundersøkelsen en del av dette.  
 

e. Nyttårsball – (foreldre fra 9. og 10. trinn) 
Saken ble presentert forrige møte. FAU-leder sender ut en e-post når oppsummeringen 
er ferdig og lagt ut på Portalen.   
  

f. Musikk-foreldre – (foreldre fra musikklassene)   
Musikkforeldre gruppen har hatt hatt møte om klassestørrelser neste år og 
aktivitetsplan. 
 

g. Natteravnordningen – (foreldre fra ungdomstrinnet)  
Går sin gang. 
 

h. Høsttur for 10. trinn (hvite busser) – (foreldre fra 8. og 9. trinn)  
Foreldrene i 8. ønsker å samles for å starte planleggingen tidlig til høsten. 
 

7. Innkomne saker  
8. Eventuelt  

 
 


