
 

 
REFERAT  fra FAU-Møte, Majorstuen Skole 
 
Tidspunkt:  23. Januar kl 18.00 til 19.30 
Sted:   Majorstuen Skole, møterom ved kantine. 
Vårens møter:06.03.17 og 15.05.17   
 
Skolens postmottak – Epost Jannecke 
 
Til stede:  
 
Hans E. Thorsen (1A), Knut Jørgen Labori (1B), Hans Thorsen (2B), Ingvild Myklebust (3B), 
Kenneth Larsen (3C), Siv Hege Bergem (4A), Anne Carine Wendelborg (5A), Marianne 
Michelsen ((3A/5B), Siv Bergem (6A), Jannecke Drangert-Hveding (7A), Jennifer Varino (7B), 
Jan Koop (7C), Live Aimee Halvorsen (8A), Vibecke Horn (8B), Martine Flagund (8C), Lars 
Christian Skjelvan (8D), Kjersti Austdal (8E),  Randi Aabø Ågren (8F), Jon Lahlum(9B), Tore 
Thodesen (9C), Bjarte Rørmark (10E), Wenche Andersson 
 
Agenda:  
 

1. Orientering fra Driftsstyret 
 
 SKOLENS ØKONOMI 

 Rektor orienterte om skolens økonomi – for første gang 13. år har skolen et 
resultat med merforbruk på 1,6 MNOK i 2016. Dette skyldes blant annet 
kommunalt spleiselag knyttet til IKT investeringer. Noe merkostnad knyttet til 
vikarer ved foreldreledighet, samt disponering av assistenter.  

 Skolen har fått krav om å ta igjen merforbruk i 2017.  Tiltak som må vurderes 
er redusert bruk av assistenter og annet. 

 Tiltak som ble vedtatt i forrige møte berøres i liten grad. Trivselsordningen og 
miljøarbeidere berøres ikke. Tiltak som to kontaktlærere pr klasse. (anses av 
skolen som kostbart men verdifullt, vil i første omgang ikke bli berørt).  

 Rektor vil holde FAU orientert på de kommende møter og skrøt samtidig av 
lærerstab som var konstruktiv og kreative i diskusjon rundt mulige grep for 
sparingen.  

 Rektor orienterte om ny tildelingsmodell for Oslo-skolene. Deler av forslag til 
ny ressursfordelingsmodell skal ut på høringsrunde og FAU oppfordres til å 
orientere seg og evt. spille inn kommentarer ift denne. Den 31.01 skal 
Deloitte presentere rapporten og da oppfordrer rektor til at representanter 
fra bør FAU være tilstede.  

 En av foreldrene tok opp problemer med kvalitet på noen vikarer. Rektor 
kommenterte at kjent problemstilling og noe som hadde kontinuerlig fokus. 
Rektor mente dette er mindre problem enn mange andre skoler som følge av 
nærhet til utdanningsinstitusjoner.  

 
  



 STRATEGISK PLAN 

 Rektor orienterte kort om arbeidet med strategisk plan som videreføres.  

 Fokus på lesing videreføres og utvides nå også til skriving 
  
 
 

2. Rektors åpen post 
 
 Foreldreundersøkelsen  

 Rektor informerte om at Oslo Kommune nå har vedtatt at 
Foreldreundersøkelsen, utviklet av Utdanningsdirektoratet, skal gjennomføres 
denne våren.  Det er en omfattende undersøkelse og 
utdanningsadministrasjonen i kommunen vil vedta hvilke deler av 
undersøkelsen som skal gjennomføres denne gangen. 

 Det blir viktig å motivere til høy svarprosent på denne for å få mest mulig 
verdi av svarene.  

 Rektor ønsker at FAU skal være med i bearbeidelsen av undersøkelsen og 
forberedelsen av dette gjøres i trivselskomiteen. Resultater for skolen vil 
kunne sammenlignes med Osloskolene og sannsynligvis et landsgjennomsnitt.  

 
 

3. Valg av foreldrerepresentanter til Driftsstyret og FAU ledelse:  
 
 Følgende ble valgt som nye representanter til Driftsstyret:  
  Vibeke Horn (8B) 
  Ingvild Myklebust (3B) 
  Hans Thorsen (2B) - vara 
  Wenche Andersson - vara 
 

 Følgende ble valgt som ledere i FAU:  
  Kjersti Austdal (8E) - leder 
  Lars Christian Skjelvan (8D) – varaleder 
 
Fra neste møte legges FAU direkte i etterkant av Skolemiljøutvalg (kl. 16.00-17:00) og 
Driftsstyret (kl. 17:00-18:00). Vårens to møter er 06.03.17 og 15.05.17. Skolen kaller i 
både medlemmer og vara til Skolemiljøutvalg og Driftsstyret. Vara varsles dersom det 
ikke er forfall for faste medlemmer. PÅ skolens nettside finnes mer informasjon om 
begge fora.  
 
4. Orientering fra de ulike Komiteer / ansvarsområder under FAU:  
 
a) Aktivitetsskolen – (foreldre fra 1.-4. trinn)  

- Har ikke hatt møte siden sist - skal ha møte 8. februar.  
 
b) 17. Mai –arrangement. (foreldre fra 1.-4. trinn)  

- Behov for overleveringsmøte – rektor kaller inn 
 



c) Bygg og Nabobygg – (fra alle trinnene) 
- Deputasjoner og to møter med byråden siden sist.  
- FAU har signert på høringsuttalelse fra Beboerforeningen (med anbefaling om 

vurdering flerbrukshall UTEN høyhus).  
- Gruppen trenger flere til å engasjere seg - for å sikre omtale i lokalpressen eller 

lage et tilleggs brev fra FAU.  
- Rektor kaller inn til møte.  

 
d) Trivselstiltak på skolen - (for alle trinnene)  

- Ingen aktivitet siden sist.  
- Oppfølging foreldreundersøkelsen planlegges her  

 
e) Nyttårsball - (foreldre fra 9. Og 10. trinn) 

- ikke noe nytt å melde siden sist.  
- Nyttårsball finner sted førstkommende onsdag.  

 
f) Musikkforeldre – (foreldre fra musikklassene)  

- Initiativ for å øke foreldreinnsats på ulike prosjekt i gang 
- Vil være i gang fra høsten.   
- Åpen dag kommende lørdag.  
- Informasjon om åpen dag og musikkskolen ble foreslått mer synlig på skolens 

sider 
 

g) Natteravnordning – (foreldre på ungdomstrinnet) 
-  Usikkerhet om alle klassene har mobilisert.  

 
h) Høsttur for 10. Trinn (foreldre fra 8. og 9. Trinn) 

- ikke noe nytt å melde siden sist. 
 

5. Oppfølging fra forrige møte 

 Sak om hvorvidt skolen skal ha av eller påmelding for skolens arrangement 
som 17. Mai-tog og julegudstjeneste. FAU - gruppen splittet i sin anbefaling til 
rektor om bør være påmelding eller avmelding.  

o FAU kun rådgivende for arrangement i skoletiden.   
o 17-mai er en offentlig fridag. FAU har her en større rolle, men skolen 

bistår i koordinering etc. Behovet for påmelding for å ivareta 
sikkerhetsmessige aspekter ble vektlagt i diskusjonen.  

o Felles oppfatning i gruppen på at viktig å sikre tilslutning til felles 
arrangement og vektlegge samhold og fellesskap.  

 
6. Innkommende saker.  

 Kostnader ved bruk av skøytebane på Frogner Stadion. FAU ved Skøyen 
initiativ for samlet forhandling i for å få reduserte priser for bruk av 
skøytebane i skoletiden. FAU på Majorstuen stiller seg positiv til initiativet.  

 
 
Referent: Jannecke Drangert-Hveding (7A) 


