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Referat fra FAU møte 
21 april 2022 

 
 
Møte: FAU møte nr 8. Skoleåret 2021/22 
Tid: Torsdag 21 april 2022, kl 1900 - 2000 
Sted: Lofsrud Skole personalrommet. 
 
Tilstede: 8a, 8b, 8e, 8e, 9a, 9e, 10a, 10d og rektor. 
 
 
SAKSLISTE 
 
SAK NR 30/2021  Velkommen.  

Valg av referent - charlotte 
Opprop FAU -ok 
  

SAK NR 31/2021  Godkjenning av innkalling og saksliste. - ok 
Godkjenning av referat fra forrige møte - ok 

 
SAK NR 32/2021  Info fra skoleledelsen ved rektor Trond Nilsen  

• Neste års 8. trinn  - Antall, besøk, språkfag, arbeidslivsfag, 
Mulighet for idrettsklasse, Besøk fra barneskolene.. 

Skolen har hatt skolebesøk fra Mortensrud, Stenbråten og Klemetsrud, og anser disse møtene 
som veldig viktige for å få elever til å søke seg til Lofsrud. De siste 3 årene har elevtallet på 
Lofsrud økt med 75 elever, og i år kan det hende skolen nesten ikke får plass til alle. (skolen 
kan Max ta inn 150 sty på 5 klasser). Skolen vil opprette to mottaksklasser med tanke på elever 
fra Ukraina, som vi kan anta at kommer til høsten. 

Dette er en svært positiv tilbakemelding på at Lofsrud sitt rykte blir bedre og bedre, fordi det 
rett og slett er en bra skole å gå på. Skepsis er størst fra Klemetsrud, mens skolen opplever at 
nesten alle fra Stenbråten og Mortensrud søker seg hit. Rektor mener at slike møter og dialog er 
viktig. FAU mener den største årsaken er at det faktisk er bra å være elev på Lofsrud og at 
skolen gjør en super jobb med de utfordringene som allikevel finnes. 

• Kort informasjon om elevrådets temauke og Talentiaden 

Torsdag 15. juni blir det kulturkveld på Lofsrud skole hvor familie og venner er invitert. Skolen 
legger opp til underholdning, stands med diverse, mat og klær fra forskjellige hjørner i verden. 
Temauken før påske var en god uke, med mye godt engasjement fra elevene, som inspirer til 
kulturdagen 15.juni. Sett av kvelden! 

• Fokus på "snitchekultur". Hvordan stoppe dette? Hva kan vi 
gjøre sammen? 



Skolen har hatt en alvorlig hendelse hvor dette har vært et problem. Saken er løst og skolen har 
gjennom handling gitt klar beskjed til de medvirkende om at dette ikke er akseptert. Skolen tar 
dette veldig alvorlig. Rektor ønsker dialog med alle om hva vi kan gjøre sammen for å møte slik 
kultur, og vil ta det opp på neste foreldremøte. Å bry seg om skolen, om nærmiljøet og om 
hverandre i fellesskap er viktig for å kunne møte utfordringer med utagerende, voldelig eller 
kriminell adferd hos ungdom. Slik adferd bør og må taes tak i når det skjer, både med hensyn til 
de 98% som IKKE er endel av dårlig oppførsel og like mye til de FÅ som er det – og som bør 
møte den motstanden og hjelpen som kreves for å endre seg. Målet er at ALLE elever på 
Lofsrud og Mortensrud generelt skal føle seg helt trygge. Å SI IFRA når noe ulovlig skjer er det 
viktigste vi kan gjøre for alle parter: Den som utøver dårlig oppførsel har alt å tape på å fortsette 
med det. FAU støtter skolen fullt ut i arbeidet de gjør for å stoppe og hjelpe i alle anledninger 
dette er nødvendig, og opplever skolen som omsorgsfull og klok i sine avgjørelser.   

FAU foreslår å kalle det noe annet enn «snitchekultur» fordi vi ønsker ikke å bygge opp under 
gangster genren. FAU står bak skolen i «Nok er nok – vi sier i fra om ALT», og anser dette som 
et samfunnsoppdrag hele Mortensrud bør ta del i for å hindre, stoppe, endre eller påvirke en 
negativ gjengkultur, som finnes.  

SAK NR 33/2021                   Natteravning. 
Det var natteravn for Lofsrud fredag 1. april. 

 Fikk beskjed to dager før. For kort varsel. Kan vi gå i dialog med  
Bernt Ringvold og lage et datooversikt med «våre» dager til neste 
år? Så kan vi fordele datoer per trinn? Til diskusjon. 

 
Imen inviterer Bernt Ringvold til å komme til årets siste FAU møte. Vi ønsker en årsplan for når 
Lofsrud har natteravn og en trinnvis ansvarsfordeling, slik at dagen kan planlegges bedre. 
 
Gåtid er nå fra 2000 – 2200. Utekontakten går til 2300. 
 
 
SAK NR 29/2021   Eventuelt 

• Dato for siste FAU møtet dette semetsteret? 
 

Vi endrer dato på neste møte til TORSDAG 2. JUNI kl 1800, med elevrådet.  
 

• - Oppmerksomhet til skolen/lærerne fra avgangselevene 10. 
trinn (Haneef) 

 
Hvordan hver klasse vil gjøre dette avtales i og av den enkelte klasse og dennes klassekontakt.  
Klassekontakten har ansvaret for å evt samle inn penger og/eller innkjøp.  
Det er vanlig å gjøre det i forbindelse med vitnemålsutdelingen torsdag 16. juni. 
 

• Språkbruk på skolen: foreldre reagarer fortsatt på dårlig språk 
bruk. Dette er snakket om tidligere - er det skjedd noe her?  
 

Rektor sier det er blitt bedre, men ikke godt nok. Grove ord som ‘homo’ og ‘hore’ er det mye 
mindre av, men fortsatt mye banning. Hub, Meråpent, elevverter og miljøteam samarbeider om 
å adressere dette. Skolen mener at fokuset gir resultater, men fortsetter jobbingen. 
 

• Vil skolen markere pride? 
Ja med flagging dagtid. m.m. 



 
Saker til oppfølging/info:   

• Garderobe- og toalett ved Lofsrud skole? 
• Natteravn:  

Faus logistikkansvarlig er: Iman/8E 
Arr: Bernt Ringvold, mobil: 91100890 

 
• EKSAMEN VÅR 2022: 

Skriftlig eksamen er: 18, 19., 20., 23. og 24. mai. 
Muntlig eksamen er: 8, 10. og 14. juni. 
Vitnemålsutdeling torsdag 16. juni 

 
 
Forslag Møtedatoer for skoleåret 2021/2021 
16.9   kl 1800 - 1930 (FAUmøte) Teams 
23.9   kl 1800 – 1930 (FAUmøte) Fysisk første gang ettter corona 
14.10 kl 1800 - 2000 (Trinnmøte) 
18.11 kl 1830 - 2000 (FAUmøte) – utsatt til 2.12. 
13.1   kl 1800 - 2000 (Trinnmøte) 
10.2   kl 1830 - 2000 (FAUmøte) (uken før vinterferien) – AVLYSES ogs få saker 
10.3   kl 1800 - 2000 (Trinnmøte)  
7.4     kl 1900 - 2000 (FAUmøte) – utsatt til 21. april 
2.6     kl 1800 - 2000 (Trinnmøte)  
På møtene som starter kl 18 skal elevrådsrepresentanter også delta 
 
 



 


