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REFERAT fra FAU-møte, Majorstuen skole 

   
Tidspunkt:         Mandag 12. desember kl 18:00 til 19:30 
Sted:                   Majorstuen skole, personalrommet 
  
Til stede: 
Matthew Simon Games (1A), Liv Mona Lillehei (2A), Tanja Vaage (2B), Kristin Bennecke (2C), Erik Furu 
(3A), Ingvild Myklebust (3B), Kenneth Larsen (3C), Helmer Aslaksen (4A), Hossein Mahmodi Hesam 
(4B), Anne Carine Wendelborg (5A), Siv Bergem (6A), Vibecke Horn (8B), Kjersti Austdal (8E), 
Ingeborg Blindheim Sommer (9A), Jon  Lahlum (9B), Tore Thodesen (9C), Julia Koop (9E), Erlend 
Ullestad (10A), Inga Ulstein Loen (10B), Cathrine Myhren (10C), Eirin Thomassen (10D), Bjarte 
Rørmark (10E) 
 
Agenda: 
  

1. Presentasjon av resultater fra årets elevundersøkelse (5.-10. klasse) 

- Elevene Scott Lynum Refsnes (8b), Carmen Babini (8c) og Lana Gahzal (9d) 
presenterte resultatene fra elevundersøkelsen. Resultatene er svært gode, selv med 
en liten nedgang fra i fjor.  

- Hverken skole, elever eller foreldre er derimot fornøyd med resultatene innenfor 
området mobbing der det har vært en stor nedgang i resultatene. Skolen ser svært 
alvorlig på situasjonen og det gjøres ulike tiltak for å ytterligere redusere mobbing 
ved skolen. Det skal blandt annet utarbeides tiltaksplaner pr klasse.  

- Elevene har også presentert resultatene for lærerne der de har kommet med 
konkrete tiltak til hva de mener lærerne kan bidra med for å bedre situasjonen. 

- Det gjennomføres en egen undersøkelse for 1.-4. klasse på nyåret 2017 
 

2. Orientering fra Driftsstyre møte 5. desember 
- Rektor Marianne orienterte om et kort møte med kun to saker  

- Økonomi: Skolens økonomi går i null 
- Erstatning ved tap av PC: Samme prinsipp som for tap av bøker innføres. 

Hver elev er dermed ansvarlig for å erstatte evt tap av PC. 
  

3. “Rektors åpen post” 
- Ingen saker  

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

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

- Møte utsatt 
 

b. 17. mai – (foreldrene fra 4. trinn) 
- Ingen aktivitet siden sist 
 

c. Bygg og nabobygg – (fra alle trinnene) 
- Lite nytt. Flere politikere er mot bygging av høyhus der Nordea-bygget står i dag. 
- FAU ble oppfordret til å skrive eget brev til Rådhuset for å forsterke saken i tillegg til 

det som allerede er skrevet fra Majorstuen Skole. 
 

d. Trivselstiltak på skolen – (fra alle trinnene) 
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- Det er lite initiativ for lek og moro fra assistentene i friminuttene. Assistentene skal 
kurses for å bli bedre på dette. 

- På ungomstrinnet gjennomføres det tilhørighetsgrupper 
- På barnetrinnet gjennomføres det vennegrupper 

 
e. Nyttårsball – (foreldre fra 9. og 10. trinn) 

- Ingen aktivitet siden sist 
 

f. Musikk-foreldre – (foreldre fra musikklassene) 
- Ingen aktivitet siden sist 
 

g. Rødhetter og Peik – (foreldre fra barnetrinnet) 
- Gruppen er lagt ned 

 
h. Natteravnordningen – (foreldre fra ungdomstrinnet) 

- Det skal sendes ut lister til aktuelle klassetrinn der man kan melde seg på 
- 8. klasse inkluderes etter jul 

 
i. Høsttur for 10. trinn (hvite busser) – (foreldre fra 8. og 9. trinn) 

- Det er lagt opp et firedagers relevant program siste helgen i høstferien 
- Hver enkelt elev må søke om fri på mandagen 

 
5. Oppfølging fra forrige møte: 

- Valg av foreldrerepresentanter til Driftsstyre 
- Det skal velges to representanter og to vararepresentanter til Driftsstyre 

med skifte innen mars 2017. Representantene velges for 2 år 
- Det gjennomføres tre møter på våren og tre møter på høsten 
- Alle oppfordres til å komme med kandidater 

- Valg av FAU-leder og vara 
- Det skal velges ny FAU-leder med oppstart fra august 2017. Lederen velges 

for 2 år. Det skal også velges en vara for samme periode. 
 

 
6. Innkommende saker 

- Ingen saker 
 

7. Eventuelt 
- Ingen saker 

 
Referent: Hanne Engen (2c)  


