Lofsrud skole
Referat FAU møte
Møte: FAU møte nr.5. Skoleåret 2021/22
Tid: Torsdag 13.01.2022, kl: 18:00-19:30
Sted: Lofsrud skole, personalrommet
Tilstede:
Elevrepresentanter: 9b, 9c, 9d, 10d, mottak.
Foresatte: 8a, 9a, 9b, 9e, 10a, 10b, 10c, 10d.
Neste møte: 10. 02.2022. kl: 18:30-20:00

Saksliste:
SAK NR 15/2021

Velkommen
Opprop FAU og elevråd
Valg av referent: 9a – Heidi Løken Aubert

SAK NR 16/2021

Innkalling av saksliste – godkjent
Referat fra forrige møte – godkjent

SAK NR 17/2021

Saker som ble diskutert med elevrådet:

NETTHETS OG BILDEDELING:
Ingen representanter fra elevrådet på 8. trinn.
9. trinns representanter: Rapporterer at det ikke har vært noen store
utfordringer ift dette. De ønsker å få mere informasjon ift nettvett. De ønsker å
få alderstilpasset informasjon f.eks to ganger i året.
10. trinn representanter: Rapporterer at det ikke har vært noe kjent problem på
trinnet ift netthets eller bildedeling.
Rektor informerer om at Rettssenteret kommer til skolen og informerer om
dette. Det er også mulig å finne informasjon på nettsiden deres:
Rettssenteret.no
KULTURAFTEN VED LOFSRUD SKOLE:
Elevrepresentanter fra både 9. og 10. trinn er positive til kulturaften. De ønsker
å systematisere og snakke om dette i elevrådet først. De har mange ideer om
hva dde kan gjøre, både på scenen og rundt sceen. FAU foreslår at alle må delta
på en elelr annen mpte ved melde sege inn i grupper: scene, sal, markedsføring,
mat, musikk etc. Skolen har sin tradisjonelle Talentiade siste dag før påske, og

Osloskolen

foreslår at dette taes videre til kulturaften, som en fin start på noe som kanskje
kan utvikles og bli en tradisjon. FORSLAG til dato: kulturaften onsdag 15. juni.
TRINNFEST:
9. trinn ønsker trinnfest så snart det er mulig.
Rektor sier at de vil jobbe for å få til trinnfest så snart det er mulig ift covid og
restriksjoner.
TOALETTENE:
9. trinn melder inn klager fra elevene: om at toalettene på skolen er møkkete og
lukter vondt, og at speilene ikke kan brukes.
Rektor sier at de vil prøve å få byttet speil og doringer. Ingen større utbedringer
nå, da skolen venter på en større rehabilitering av skolen, som dessverre er blitt
utsatt.
SKOLEBALL:
Skoleball for 10. klasse blir i uke 7. Det trengs 10 foreldre fra 9. trinn som kan
hjelpe til med vakter. FAU kontaktene skaffer foreldre fra sine klasser til neste
FAU møte 10. februar.

SAK NR 18/2021

Informasjon fra skoleledelsen ved rektor Trond Nilsen.

MERÅPENT:
Rektor informerer om meråpen skole. Det innebærer åpen skole på onsdager og
torsdager fra kl: 16-21:00. Det er miljøterapauter fra både skole og bydel tilstede under
meråpen skole.
Det skal bli tilbud om mange ulike aktiviteter. Det er tenkt; fotball, frisør, design/
redesign, leksehjelp, e-sport, negler/vipper, fri rettshjelp, sjakk og dans.
Elevene må melde seg på via Spond for å være med på disse kursene, men kan også
komme og henge på skolen uten å være med på kurs. Da trenger de ikke å melde seg
på noe sted i forkant.
Rektor sier de ønsker å få i gang mange aktiviteter i gate. Elevene får informasjon felles
på trinnene om kursene som de får tilbud om.
Dette vil starte om et par uker.
JOBB TIL ELEVER PÅ MERÅPENT:
Skolen vil ansette 20 elevverter, 10 som skal jobbe på onsdag og 10 på torsdager. De vil
få opplæring fra Mortensrud HUB, og vil få betalt i gavekort.

Alle som søker på dette må ha karakteren G i både orden og oppførsel for å få jobb.
Rektor informerer også om at de ønsker å ansette en som skal ha oversikten på
meråpen skole og miljøteamet.
EKSAMEN VÅR 2022:
Skriftlig eksamen er: 18., 19., 20., 23. og 24. mai.
Muntlig eksamen er: 8., 10. og 14. juni.
CORONA STATUS:
Rektor melder om lavt sykefravær fra lærere. Ikke tegn til mer sykdom pga corona, elel
rmer bekymring. Men det er litt utfordring ift gult nivå og at elevene går til senteret i
lunsjen.
SAK NR 19/2021

Kulturaften foreslås 15. juni.
FAU kan bidra med mat eller kaker.

SAK NR 20/2021

Årshjul : 10 klasse ball!
ALLE FAU KONTAKTER for 9.trinn MÅ sende ut forespørsel til sin klasse:
SKAFF 2 STY. FORELDRE som kan stille som vakter under 10 trinn sitt
skoleball. Dette pleier å være en veldig hyggelig og fin opplevelse – å få
se elevene finpyntet og glade, sier de som har vært med før J
Tilsammen skal FAU stille med 10 sty foreldre.
Dvs: 2 foreldre fra hver klasse.
Dette må vi ha klart til neste FAU møte 10. februar.
NB! Ang å få kontakt med foreldrene i klassen:
Vi hadde en kort diskusjon om at det kan være vanskelig å få kontakt
med alle foreldrene. Klasselistene er ikke fullstendige. Dette er et
problem veldig mange har.
Forslag:
1) Ta kontakt med klasselæreren din, be hen sende ut en fellesmelding til
alle i klassen.
2) Send referat og forespørsel om å stille til skoleballet på mail til alle
som har satt seg opp på klasselista
3) Opprett en facebook side og få hjelp av lærer til å informere og
oppfordre alle til å melde seg på der.

SAK NR 21/2021

Lanja Khon-Engheim er forhåpentligvis vår nye representant til driftstyret
og samarbeidsutvalget. Hun vil bli med på ett møte og finner ut om hun
vil fortsette først, og vi klappet for det.

SAK NR 22/2021

Ingen har noe på eventuelt

Møtedatoer for skoleåret 2021/2022
16.9
23.9
14.10
18.11
13.1
10.2
10.3
7.4
5.5

kl 1800 - 1930 (FAUmøte) Teams
kl 1800 – 1930 (FAUmøte) Fysisk første gang ettter corona
kl 1800 - 2000 (Trinnmøte)
kl 1830 - 2000 (FAUmøte) – utsatt til 2.12.
kl 1800 - 2000 (Trinnmøte)
kl 1830 - 2000 (FAUmøte) (uken før vinterferien)
kl 1800 - 2000 (Trinnmøte) før påske
kl 1830 - 2000 (FAUmøte)
kl 1800 - 2000 (Trinnmøte) – før alle fridagene i mai

På møtene som starter kl: 18:00 skal elevrådsrepresentanter også delta

