
Referat fra FAU-møte tirsdag 23. november 2021- Midtstuen skole 
Referat v/Jane Ytreøy Grøndalen (10F) 

Til stede 
Fra skolen: Svein Søvde (ass rektor) 
FAU representanter: 

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

Agenda: 
1. Informasjon fra skolens ledelse

Rehabilitering av skolen er forskjøvet et år, dvs ferdigstillelse skal være 2028. Pr nå er det
usikkert om elevene fortsatt skal ut av skolen til midlertidige lokaler fra 2024. Man ser på
andre muligheter for lokalisasjon enn Huseby

Det er mye generell sykdom blant både elever og lærere, som medfører mye fravær hos både
elever og lærere. I tillegg øker Covid 19- smitten. Regler og rutiner er imidlertid endret. Skolen
har ikke lenger samme oversikt via smittevernteamet, men er avhengig av at foreldre gir
beskjed til skole/ kontaktlærer dersom en elev er smittet. Skolen oppfordrer foreldre til å gi
beskjed. Skolen kan ikke lenger pålegge karantene, men kan sette inn tiltak først dersom det
blir mye smitte på et trinn/ en klasse.
Det er innført massetesting etter opplegg fra Oslo Kommune. Testing er imidlertid frivilling.

Elevundersøkelsen er positiv, og skolen vil gå gjennom dette på klassenivå, og hver klasse
skal lage en handlingsplan på bakgrunn av elevundersøkelsen. Det er imidlertid god stemning
på skolen, og elevene er gjennomgående fornøyde.

Skolen er noe bekymret for 10 trinn, som følge av endringer i opplæringsplanen og helt nytt
opplegg for eksamen, både skriftlig og muntlig. Ny eksamen krever at elevene tar selvstendige
valg, og skal arbeide uten å få tilbakemeldinger, noe som er annerledes enn det elevene er
vant til. De må altså i større grad stole på seg selv. Elevene har ikke fått brukt det nye
prøvesystemet siden det er helt nytt og det er ikke mulig å øve ved hjelp av gamle
eksamensoppgaver.

På UDIR sine nettsider ligger det imidlertid eksempeloppgaver som elevene kan øve på, også
på egenhånd. Passordet er «eksamen». I engelsk er det en lyttedel i eksamen, og skolen har
kjøpt inn 200 headsett i anledning dette.
I matte må elevene i større grad enn tidligere bedømme oppgaven og stole på seg selv, det
stilles altså større krav til selvstendig tenkning.
Matte/ naturfag er også en muntlig/ praktisk eksamen.

Skolen har problemer med en god del fravær hos elevene som ikke er begrunnet i sykdom,
men diverse aktiviteter. Skolen minner om at den er nødt til å ha et vurderingsgrunnlag for å
kunne gi elevene, og har en lav terskel for å gi varsel om at man mangler vurderingsgrunnlag.

Hva gjelder rusproblematikk ber skolen foreldre være særlig oppmerksom på endring i
oppførsel hos barna.

På spm om hvorfor skolen ikke er med på «OD- dagen” var svaret at skolen har valgt dette
bort da det har vært lite «reell gjennomføring» av arbeidet.

Skolen fortsetter med ungt entreprenørskap.



Innspill fra ledelsen om hva FAU kan bistå med/jobbe med for et best mulig samarbeid skole-
hjem for å få et trygt og godt skolemiljø. 

2. Status arbeidsutvalg

Det har i liten grad blitt gjort noe da man ikke har hatt kontaktinformasjonen til hverandre, og 
det ikke ble bestemt hvem som var ansvarlig for å igangsette arbeid i hver enkelt gruppe.

Det var enighet om at det burde være en link til evt stå noe om arbeidsgruppene på siden til 
FAU på skolens nettsider. Leder undersøker mulighetene for dette.

Videre minnes om at klassekontakt og FAU- representant er stedfortredere for hverandre.

Natteravngruppa:
De har jobbet siden første møte og er godt i gang.
Foreldrene stiller på vaktene, og det har gått greit å fylle opp vaktene. Midtstuen fikk skryt for 
godt oppmøte av politi og Natteravnansvarlig sentralt. Alle trinn må gå natteravn og ukene 
planlegges i god tid i forveien. Enighet om at planen for de første ukene etter skolestart må 
være klar før sommerferien starter.

MSV:
Tar sikte på å arrangere Trafikalt grunnkurs i perioden januar til mars slik at de også får hatt 
mørkekjøring.

Båtførerprøven vil arrangeres fra april.

Jegerprøvekurs arrangeres høst 2022.

FAU Repr fra 10 tar initiativ til møte for å få overført konto og fullmakter etc til nye 
representanter

Miljøgruppa: 
Enige om å ta kontakt med Marianne (sosiallærer) for å høre hva skolen/ elevene kunne tenke 
seg. Det ble diskutert litt forskjellige muligheter, men enighet om at det var fornuftig å høre 
med skolen først.  

Det er ønskelig med en infobrosjyre om hva som forventes av klassekontakt samt generell info 
til foreldre. En del andre skoler har dette. Miljørgruppa vil jobbe med tilsvarende brosjyre. 
Referent fikk den tilsendt den som Ris skole bruker og videresender til FAU repr. Miljøgruppa 
vil legge til rette enkle sosiale møtesteder for klassene hvo målet er at elever og foreldre blir 
bedre kjent. Dette bil komme fra Miljøgruppa, så det ikke blir personavhengig fra om det vil 
skje noe eller ikke. 

Gjennomgang av erfaring fra «sterk og klar» 
Her gikk man gjennom «ung i Oslo» undersøkelsen, mye nyttig info om psykisk helse og press 
på barna. Det var imidlertid ikke et spesielt bra oppmøte av foreldre. Skolen ser på endringer 
som kan gjøres til neste gang.  

Ballkomite – 10 trinn: 
Møte med rektor og elevrådet mandat 29.11. Vi forsøker å finne perm med info om tidligere 
juleball for å få oversikt. Alle FAU representanter må allerede nå gi sin klasse beskjed om at 
alle foreldre må påregne oppgave under ballet som avholdes 20. januar.  



Diverse: 

Leder og nestleder setter sammen opp et utkast til årshjul som inneholder diverse faste 
aktiviteter 

Leder undersøker mulighetene for å opprette en egen e-postkonto med gmailadresse, som 
flere kan sjekke 

Salg fra kantinen som skal gå til klassekassen, gjøres enklest til VIPPS konto til klassekontakt. 

3. Dato for neste møter
11. januar 2022
15. mars 2022
3.mai 2022


