
Referat fra FAU-møte tirsdag 11. januar 2022- Teams 
Referat v/Jane Ytreøy Grøndalen (10F) 
 
 
Til stede 
Sissel Følling Ellingsen (rektor) 
 
FAU representanter fra: 

8C 9A 10A 
8D 9B 10B 
8E 9C 10D 
8G 9D 10E 
 9E 10F 
  10G 

 
 
 
Agenda: 

1. Informasjon fra skolens ledelse 
 
Rektor gikk gjennom elevundersøkelsen. Resultatene er gjennomgående bra, elevene har det 
bra, har støtte fra både skole og hjemme, elevenes trivsel har øket noe gjennom årene.  
 
Det er imidlertid også noe å jobbe med, og resultatene tas ned på klassenivå, og så skal hver 
enkelt klasse lage en handlingsplan om hva de skal jobbe med.  
 
Få elever som mener seg mobbet. 
 
Nasjonale prøver 
Midtstuen skole presterer gjennomgående meget godt. I engelsk presterer elevene et sted 
mellom midt og topp. Når det gjelder lesing og matte ligger skolen blant de beste i landet. 
Elevene er vant til å lese og finne svar i teksten, men blir usikre når de skal jobbe selvstendig. 
De trenger å øve på å arbeide mer selvstendig, bruke tid, og bruke kunnskapene sine i nye 
situasjoner. Fokus/ konsentrasjon over tid, tolke bilder, grafer, tegn symboler. De kan også bli 
bedre på å svare på alt oppgaven spør om.  
 
Kunnskapskravet har også endret seg gjennom årene. Elevene skal kunne tilegne seg og 
anvende kunnskap og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente 
sammenhenger og situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon. 
Selvstendig jobbing blir et fokusområde fremover.  
 
Strategisk plan vedtas snart og kan fremlegges ved neste FAUmøte 
 
Øvrig 
Budsjettet. Skolen fikk tildelt 9 mill mer enn i året før, men resultatet for 2021 er om lag det 
samme som året før. Noe av dette skyldes elevtallsøkning.  
 
Skolen har ansatt en miljøarbeider og får én til i løpet av våren. De har nå også to assistenter 
som jobber med miljø.  
 
Skolen sliter med at de ikke har grupperom, og det er trangt i klasserommene som følge av 
øket elevantall. Skolen har mast på paviljong for å få ekstra plass, men har foreløpig ikke fått 
dette. 
 
Skolen håper vi kommer på grønt nivå så snart som mulig.  
 
Skolen ønsker innspill fra FAU på hvordan det er ønskelig med foreldremøter nå, som følge av 
at dette har vært veldig variabelt de siste to årene grunnet Covid.  
 



Elevene har kommet med innspill til hvordan skolegården skal se ut i forbindelse med 
oppussingen av skolen. Dette har vært nyttig for skolen og de vil forsøke å inkorporere 
innspillene i forbindelse med oppussingen av skolen.  

Innspill til foreldremøter 
Innspill fra FAU om at det er ønskelig at klassekontakt, FAU representant og lærer har kontakt 
i forkant av møtet slik at man er enige om hva som bør tas opp. Dette gjelder særlig forhold 
knyttet til klassemiljø. Hvordan kan foreldre bidra i forhold til klassemiljøet. Ønskelig å gjøre 
det litt mindre personavhengig i forhold til aktiviteter i klassen. Hva er spillereglene i forhold til 
bursdag etc. I 8 trinn er det ønskelig med et ekstra foreldremøte for å få en statusrapport. 
Skolen informerte om at det blir nytt foreldremøte i mars.  

Sosiale tiltak 
Skolen gjennomfører en felles klassefest i 8 trinn, trenger også foreldre til å være med på 
overnatting på 8 trinn, og oppfordrer til felles Halloween. Ellers kan skolens lokaler brukes når 
det er behov for det. 

Skolens samlingssal kan brukes til både spillkvelder, filmkvelder etc. Kontorleder kan 
kontaktes ved behov for dette.  

Oppsatte aktiviteter for Q1 2022: 

9  trinn 
• 14.feb: Valentines filmkveld.

8  trinn
• 17. feb: Spillkveld
• 17. mar: Filmkveld

Arrangementene vil være i skolens samlingssal fra kl. 18-21. 
Foreldre må stille som «vakt».  
10. trinn holder skoleball som planlagt, og vil derfor ikke ha noe arrangement i regi FAU i Q1.

SMU kontakt: Alina Svenning 8D meldte seg som som SMU kontakt. 

Klassetur endres fra 10. trinn til 9.trinn – til diskusjon. 
Dette kan være en anbefaling etter ønske fra elevene, i og med at det gjør så mye positivt 
med miljøet. Har også tidligere vært turer i 9. trinn 

2. Status arbeidsutvalg

Natteravngruppa:
Funker greit stort sett. 10. trinn har gjennomført, 9. trinn i gang, 8. trinn kommer deretter. Fra
høsten starter 10. trinn. Vil pushe enda mer på at folk må melde seg og bytte seg imellom.

Ballkomite 10. trinn:
Ballet er utsatt, Sissel kommer med ny dato, må være før påske. MSV har innvilget penger.

MSV:
Tar sikte på å arrangere Trafikalt grunnkurs i perioden februar til mars slik at de også får hatt
mørkekjøring, har blitt noe utsatt grunnet smitteverntiltakene.

Miljøgruppa:
Har snakket med sosiallærer Marianne, men det var ikke mulig å få gjennomført noe sosialt
før jul. De vil søke om offentlige midler til neste år. Ser på forskjellige tiltak man kan
gjennomføre, og vil følge opp dette på neste møte.

Skolen vil arrangere Afterskli, og vil da ha behov for hjelp fra FAU. Miljøgruppa jobber videre
med dette.

.

.



 
 

3. Innspill til dokument om klassekontakts og foreldes ansvar for et godt skolemiljø 
 
Ris og Hovseter skoles dokumenter er brukt som guide. Enighet i FAU om at det var et godt 
dokument. Planen er at dette skal deles ut til alle foreldre til barn ved start på 8 trinn, og vil 
forhåpentligvis være til hjelp og som en veiledning. Det legges også på FAUs sider på skolens 
webside. 

 
 

4. Forslag om at klassetur endres fra 10. trinn til 9 trinn 
 

Skolen har ingen synspunkter til dette, må uansett skje i privat regi. Skolen oppfordret 
imidlertid til å tenke på finansiering av skoleturen. Generelt var det positiv holdning til at 
klasseturen endres fra 10 til 9 trinn. Det har vært gjort litt forskjellig opp gjennom årene, men 
det krever at man starter planleggingen allerede i 8 trinn. Det er nok litt variabel kunnskap 
blant foreldrene og avhenger av om det er foreldre med eldre barn som har tatt initiativet 
tidligere. FAU håper dokumentet som er utarbeidet, punkt 3, vil gjøre at det blir mindre 
personavhengig i forhold til hvem som er klassekontakt etc.  
 
 

5. Diverse 
 
Info fra FAUleder om møte med bydelen, møte med politiker. Der ble det bla diskutert det at 
bydelen får tildelt mye mindre midler pr barn enn andre bydeler. Det ble på det møtet besluttet 
at man skal opprette en facebookgruppe hvor man har et opprop «stopp raseringen av 
vestkantskolene». Håper å få mer respons på det. Andre skoler har god erfaring fra denne 
type opprop. Også flere skoler som engasjerer seg. Vår bydel vokser mest av alle bydeler 
med tanke på antall ungdommer. Bydelen vil ha et prøveprosjekt med en ungdomsklubb et 
sted mellom Ris og Midtstuen. Utbyggingen av skolen som har planlagt oppstart i 2024 vil 
også innebære en flerbrukshall. Mye utsettelser grunnet vannprosjektet som har overskredet 
budsjettene betraktelig.  
 
Alina Svenning undersøker mulighetene for å få kommunen til å fikse parkeringsplassen, da 
ungene har tatt dette opp i forhold til at den er veldig hullete og ødelagt 
 
 
 

6. Dato for neste møter 
15. mars 2022 
3.mai 2022 
 
  

https://midtstuen.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/fau/
https://midtstuen.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/fau/

