
Referat fra FAU-møte - Midtstuen skole 
15. mars 2022 kl. 18:00

Representanter for følgende klasser tilstede: 
10 a, e, f, g // 9 a, c, d, e, f // 8 b, e, g 

Frafall 

Med tanke på litt høyt frafall, vil Veronica fremover sende inn innkallelser og påminnelse en 
uke før møte.  

ORIENTERING FRA REKTOR SISSEL FØLLING EILERTSEN 

1. Generell tilbakemelding
a. 8. klasse – noe uro
b. 9. klasse – sliter med mobilbruk i timene
c. 10. klasse – mye fravær

Det anbefaler at foreldre tar en prat med sine barn om ovennevnte. Når det gjelder fravær, 
kan du på IST Everyday få du oversikt over timeplaner, skoleårskalender, karakterer, fravær 
og anmerkninger i ett system. 

2. Hærverk

Det er meldt inn til skolen at en familie ved Slemdal har vært plaget av hærverk, som f.eks. 
kasting av egg på huset osv, daglig i over ett år. Det er ukjent hvem dette er eller hvilken 
skole de kommer fra, men vi orienterer slik at foresatte kan melde fra om de observerer eller 
skulle være kjent med hvem dette kan være. Skolen har henvist til at dette bør 
politianmeldes.  

3. LOS

SalTo i Bydel Vestre Aker har sammen med Midtstuen skole satt i gang en satsing for å 
styrke tilbudet til utsatte ungdommer. Det er derfor opprettet et to-årig prosjekt som 
ungdomslos på Midstuen skole. 

Camilla Bergaust er nyansatt og jobber som Ungdomslos på Midtstuen skole. Målet er å 
styrke skoletilknytning, trivsel og mestring. Losen vil kunne støtte foreldre i utfordrende 
situasjoner, både forebyggende og i reparasjonsfasen. Hun vil ha fleksible rammer som gir 
muligheten for oppfølging til ungdom og foreldre hjemme og på fritid, samt i skolens ferier 
ved behov. Losen vil også jobbe tett med barne- og videregående skoler i forhold til 
overganger. 

«Los» betyr å vise vei. Hun vil fungere som et koordinerende punkt for ungdommer med 
behov for ekstra bistand, både på skolen og på fritiden. Det vil av den grunn være naturlig å 
samarbeide med involverte tjenester, fritidsarenaer og bydelstjenester som det tenkes kan 
bidra til støtte, trivsel og mestring for ungdom. Hun vil også samarbeide tett med dere 



foresatte. Som LOS har hun taushetsplikt, og har derfor ikke lov til å dele informasjon med 
skolen som hun blir kjent med fra ungdom og foresatte, uten deres samtykke. 

Hva kan ungdomslosen brukes til? 
Ungdomslosen kan bidra med ulike tjenester som for eksempel: 
- Motivasjonssamtaler til ungdommen.
- Bli med ungdommen i møter med ulike instanser.
- Råd og veiledning (ungdom/foreldre).
- Finne frem til tjenester i bydelen.
- Legge til rette for aktivitet.
- Samarbeid med skole, foreldre og andre aktører.
- Eller hjelpe til med andre typer tiltak som ungdommene trenger for at de skal oppleve sin
hverdag som god.

Kontakt 
Ta gjerne kontakt med Camilla via mail: camilla.bergaust@osloskolen.no 
eller telefon: 90108579. Du finner også kontakt på skolens hjemmeside. 

MULIGHET FOR STØTTE 

Bydelen har 500.000 og tar imot søknader for ulike tiltak. Hva kan FAU søke om? 
• Søke om støtte til ballet?
• Halloween samling på skolen, unngår hjemmefester der enkelte kan føle seg utestengt. 

Kjøpe inn effekter osv, slik at alle kan kle seg ut.
• Vinderen seniorsenter har et lokale vi kan låne til sosiale samlinger.
• Dra til roseslottet?

Avklaringer: 
• Når er fristen? (vi har vært for sent ute tidligere)

Annet: 
Det er også klasser som har søkt om støtte. En klasse fikk 50.000 i støtte for tur til Rukan. 
Her fikk de hjelp av turoperatør. Andre har søkt om tur til Berlin og Krakov med positivt 
signal, men endte opp med et avslag. 

Avklaringer: 
• Er det mulig å få laget en liste over søkemuligheter?

ARRANGEMENTER 
Arrangement som kino/video og spill kveld har hatt dårlig oppmøte. 
Kan vi bruke elevrådet bedre for «markedsføring»? Bør vi gjøre en bedre jobb for å sikre at aktiviteter 
faktisk er ønsket. Bør kanskje elevene komme opp med ideene og få jobbe med rekruttering? 

Tips: 
Midtstuen skoles venner (MSV) har firmakort på storkjøp Alnabru, billig ved store innkjøp av feks brus.



NATTRAVN: 
Stort sett flinke til å fylle listene! Her er vi bedre enn mange andre skoler, la oss holde på det. 
Godt press for de andre skolene:) 

• 9 ut april
• 8 klasse har mai og juni
• 6 stk fra hver klasse

MIDTSTUEN SKOLES VENNER (MSV) 
• Trafikalt grunnkurs gjennomført i år for få med mørkekjøring.
• Båtførerkortet kommer:)
• Jeger til høsten

TRAFIKK 
Et stadig tilbakevendende problem er bilkaos i morgentimene, men enkelte farlige 
situasjoner. Vi oppfordrer til å bruke Bautaplassen, enkelt å kjøre inn og ut for rask 
avstigning.  

SKIDAG 
Hvordan kan vi løse at alle de som vil, kan dra i slalåmbakken? Kan vi være litt kreative for å 
finne en løsning for de som ikke har kort? La oss utfordre skolen på det.  

• Pante flasker?
• Snakke med skibakken? (var snakk om 3 dagskort sist)
• Kakesalg
• Etc

BALLET 
Årets ball ble en suksess! Det jobbes med en oppsummering, tips og vink, for en veiledning 
for de som kommer etter.  

Tilbakemelding fra komité, var liten kommunikasjon fra skolen. Skolen skulle fikse alt, og det 
var vanskelig å få informasjon om budsjett og der igjen vurdere andre bidrag.  

Til slutt ble det også slik at foresatte likevel måtte ordne med dj, lyd og lys og handling. Med 
ett fikk man også oversikt over budsjett og hva man kunne gjøre for å få dette i havn på kort 
varsel. Dette kan løses med bedre dialog, internt på skolen og med foresatte samt åpenhet 
rundt budsjett på et tidligere stadie.  

Skolen skulle ordne elever til servering. Dette ble avlyst kvelden før. 

Neste FAU møte 
Tirsdag 3.mai 
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