
  

Referat FAU møte Midtstuen Skole 21/22 

 

Tid Tirsdag 19.11.21  Møtenr 1 

     

Klasse FAU repr. Tilstede Vara Tilstede 

 Ineke Arnstad (avtroppende FAU 

leder) 

X    

8A Stephan Gundersen X   

8B Anna Ch. Amdal Neumayer X   

8C Veronica Røkke X   

8D Alina Svenning X   

8E Camilla Mazzocchi X   

8F Nina Rønningen X   

8G Hege Huure X   

9A Kristine Hunstad X   

9B Jan Roll X   

9C Berit Letting X   

9D Henning Hov  Marie L. Larsen X 

9E Hermine M. Malling X   

9F     

10A     

10B Kristine Øvrebo X   

10C Lise af Ekenstam X   

10D Caroline Heide  Per Vust Skaret X 

10E Patricia San Miguel X   

10F     

10G     

 

Pkt Sak 

1. Informasjon fra skoleledelsen 

v/ Sissel Følling Eilertsen og Svein Kåre Søvde 

 

 Oppussingsprosjektet:  

Midtstuen skole er nå full og det er plassmangel på ungdomskolene i området. Skolen er i tillegg 

slitt og ventilasjonsanlegget er for dårlig.  

Rehabilitering og nybygg skal besluttet politisk i desember 2021.  

Skolen står på gul liste hos byantikvaren og det er derfor noen begrensninger på hva som kan 

gjøres.  

Sannsynlig flytte til FO bygget ved skolestart 2024.  

I dag er det 20 ordinære klasser og 1 mottaksklasse og 1 spesialklasse på skolen.  

 

 Læringsmiljø/ sosialt:  

Det oppfordres til å lese «Plan for samarbeid hjem-skole» denne ligger på skolens hjemmeside.  

Det vil bli gjennomført elevundersøkelse snart.  

Etter fjorårets elevundersøkelse har det blitt fokusert på sosialt årshjul.  

Skolen er opptatt av å bygge lag rundt elevene. Helsesykepleier er tilbake på skolen i 80% stilling. 

Det er på plass en miljøarbeider og en ny ansettelse er på gang.  

Skolen fokuserer mye på MOT.  

 



  

Resultat fra nasjonale prøver viser at elevene har klart seg godt gjennom pandemien.  

 

Elever fra mottaksklassen hospiterer i de ordinære klassene i de fag de behersker godt nok.  

 

Kantine er nå startet opp. Fast 1 gang pr uke for hvert trinn. Det kan gjennomføres kakesalg i 

klasseregi for å samle inn penger til klassekasse.  

 

Sterk og klar – foredrag for 8 og 9 klasse foreldre, 9 og 10 nov.  

 

Klassekasse: FAU foreslår 200 kr pr person. 

 

Foreldre finner fravær, anmerkninger, karakterer etc i IST.  

 

 Instagram: 

Det anbefales å følge skolen på Instagram. Her legges det ut info om sosiale ting som gjøres.  

NB det eksisterer to kontoer. Midstuenskole er den offisielle kontoen.  

 

 PC 

Skoleledelsen minner alle på å ta ekstra godt vare på pc’en de har fått utdelt på skolen. Alle skal 

bruke beskyttelsesmappen.  

Det er mye skader på pc’ene.  

 

 Skap 

Det vurderes om disse skal åpnes igjen. Rektor tar dette opp med elevrådet.  

 

 Skoleturer: 

Det er korte turer i regi av skolen i 8 og 10 klasse.  

 

Øvrige skoleturer, som f.eks hvite busser tur, må arrangeres av foreldrene. FAU representant tar 

dette opp i foreldregruppen for avklaring om dette ønskes.  

Elevene får ikke fri til skoletur i foreldreregi og det anbefales at dette legges til en langhelg eller til 

første uke i sommerferien.  

Lærer kan inviteres og får betalt fri om de ønsker å delta.  

 

9 trinn gikk på grunn av pandemien glipp av sin 8-klassetur. Rektor tar dette opp med 

trinnansvarlig og ser på mulighet for at de tar denne i år.  

 

 Tilskuddsmidler 

Det er stor skjevhet i tilskuddsmidler. Midtstuen skole får 54-56.000 pr elev. Snitt i Oslo er på 

80.000 pr elev. Skolen og FAU jobber for å øke tilskuddet.  

Ønsker noen i foreldregruppen som kan følge saken, gjerne med erfaring fra politisk arbeid/ 

media.  

 

2 Arbeidsutvalg og grupper i FAU 

 MSV – Midtstuen skoles venner 

Finansierer ulike arrangement på skolen.  

Arrangerer 3 kurs, som inntektskilde, Båtførerprøven, Jegerprøven og Trafikalt grunnkurs.  

 

FAU oppfordrer til å benytte seg av disse kursene.  

 



  

Medlemmer i gruppen:  

Camilla, 8E 

Hege, 8G 

Hermine, 9E 

Berit, 9C 

Kristine, 10B 

 

 Ball for 10 klasse 

Alle FAU representantene på 10 trinn er i utgangspunktet i denne gruppen.  

 

 Miljø og sosialt 

 

Lotte, 8B 

Nina, 8F 

Alina, 8D 

Henning, 9D 

Stefan, 8A 

 

 Natteravn 

Organisere vaktordning samt sørge for at vester hentes og leveres på Majorstuen.  

Hver klasse har 4 fredager med 3 stk frivillige pr fredag. Starter med 10 trinn.  

 

Jan, 9B 

Kristine, 9A 

 

 Driftsstyre 

 

Veronica (FAU leder) 

Hermine (FAU nestleder) 

 

Vara:  

Lise, 10C 

Lotte, 8B 

 

 Oppussingsprosjekt  

 

Ønsker en foreldrerepresentant som kan følge denne saken.  

 

 Etterskrift 

 

Møtedatoer 21/22 

 

 

 


