
 
 

 
 Side 1 av 5  
 

 

Lofsrud Skole: FAU møte nr 3 – Torsdag 14.10.21 
MØTEREFERAT    
 Møte innkalt 
av: 

Charlotte, Fau leder 

Møtedato, 
møtested 

14.10.2021, Lofsrud skole 

Deltakere FAU representanter:  
8A, 8B, 8C, 8Dx2, 8E, 9A, 9Bx2, 9C, 
9E, 10A, 10B, 10D, 
Andre: Rektor Trond Nilsen 

Elevrådet:  
8A, 8B, 8D, 8E, 9A, 9B, 
9C, 9D, 9E, 10B,10,10D 
 

 

Ikke til stede  9D, 10C 
Kopi til Møtedeltagere 

Referent Usman Riaz 

 
Post Sak Ans

v. 
Fri
st 

Stat
us 

Da
to 

SAK NR 
06/2021 
 
SAK NR 
07/2021 

Velkommen i auditoriet. 
Opprop og presentasjon av FAU og elevrådet. 
 
Valg av referent: Mohammed Usman, 9C 

    

SAK NR 
09/2021 – 
del 1 

Info fra skoleledelsen ved rektor Trond Nilsen 
 
Fokus på holdninger til hatefulle ytringer: 
 
Rektor informerer FAU og elevråd om skolens kampanje mot dårlig språkbruk. 
Rektor understreker at dette er et nasjonalt problem, og ikke bare ved Lofsrud.  
Skolen har hatt en motivasjonssamling med overskriften:  Ikke snakk med hat i 
munnen! 
Fokus på ytringer som handler om hudfarge, etnisitet, livssyn, kjønn eller legning. 
Spesielt nedsettende kommentarer rundt legning er en utfordring på Lofsrud. 
Rektor understreker at vi har et valg om forskjellene i bydelen skal være en ressurs 
eller ikke. Vi kan dra hverandre opp, eller vi kan dra hverandre ned. Hvordan vi 
snakker til og om hverandre er et viktig sted å starte. 
Rektor oppfordrer foreldre til å samtale med barnet om dette hjemme. 
 
Kommentar fra FAU ang. språkbruk:  
Skolen kan også snakke til eleven om: Hvordan vil du at andre skal oppfatte deg? 
Hvis du har stygg språkbruk, som kanskje innad i din vennegjeng er ok, kan du 
oppfatttes grenseoverskridende og krenkende for utenforstående.  
Det gir dårlig førsteinntrykk og kan bety at man går glipp av nye bekjentskaper 
eller en jobb. Folk som ikke kjenner deg vil gå vekk, selv om du selvvet at du 
«ikke mente det slik». 
 

 
 
 
 
 
 
 

   

SAK NR 
08/2021 

Elevrådet på Fau møter 
 
Hvert andre FAU møte fremover inviteres hele elevrådet til 30 min trinn samtale. 
Slik kan vi plukke opp saker FAU kan bidra med. FAU er imponert over elvenes 
engasjement og kloke tilbakemeldinger. Takk til elevrådet for topp oppmøte!  
 
Her er tilbakemeldinger fra elevrådet i stikkordsform: 

    

 Elevrådet 8. trinn 
Ønskeliste:  

- Ekstra pingpong bord m/ utstyr 
- speil på toalett/WC  
- Flere private skifterom i Fjellhallen (jenter)  
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- Lengre friminutt  
- Kantinen skal åpne snart  

Diverse  
Det lukter kloakk i garderoben til Fjellhallen. Det er ingen som vil dusje der. Ikke 
bare pga dårlig lukt men også fordi de vil gjøre det privat. Ingen har lyst til å 
dusje i lag. Men det er vanskelig tidsmessig når man skal hjem og dusje og så 
komme tilbake.  
 
Etter det elevene fortalte, er det bare få medelever som vet hva elevrådet er, hvem 
klasserepresentanter er og hva elevrådet driver med. Er det behov for å få 
elevrådet mer synlig? 
 
Overvåkningskamera 
Alle elevene synes det er greit med overvåkningscamera utenfor skolen men 
IKKE innenfor.  
 

 Elevrådet 9. Trinn: 
- Ønsker ny tur til sjøskolen også å lære å kjøre båt 
- Haloween fest (Lage mat, se skrekkfilm, kostyme konkurranse, gresskar 

konkurranse mm.) 
- Klassetur: Hver elevråd snakker med sine klasser 

Garderobefasiliteter: 
- Dårlige forhold 
- Mange elever drar hjem og dusjer 
- Legge til rette for at elever kan dusje alene 
- Mangler varmtvann 
- Ubehagelig å dusje ilag 

Mer åpent skole: 
- Ha flere aktiviteter med voksen styring 
- Fifa turnering 

Diverse: 
- Elever får ikke lov til å gå på do under forelesning. De Foreslår en 

prøveperiode slik at elevene kan bevise at de ikke går andre steder når de ber 
om lov til å gå på do, og slik vinne tilliten til lærerne. 

Overvåkningskamera 
Alle elevene synes det er greit med overvåkningskamera utenfor skolen men 
IKKE innenfor.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 Elevrådet 10. Trinn: 

- Savner åpen kantine 
- Ønsker knagger i klasserommet for å henge opp jakker 
- Ønsker regulerbare stoler 
- Helst arrangementer for hele trinnet, og ikke A,B,C,D, og med tilbud 

som passer alle elever. 
- Skoleball 
- Skoleturer med overnatting 
- Talentiade, prosjekt, spill, quiz, skrivekonkurranser 
- Karaoke, vippe-, negle-, og sminkekurs 
- Filmkveld på skolen 
- Undervisning i kilde sortering og avfall resirkulering 
- Teater, revy, konsert, forestilling som kulturdag 
- Spillturnering i regi av mer åpen skole  
- Faste møter der man kan ta opp tema som språkbruk på skolen 
- Besøk fra andre skoler for å utveksle erfaring 
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- Leksehjelp på skolen i regi av mer åpen skole 
- Elevråd stiller gjerne opp som vakt siden det er behov for styring på mer 

åpen skole, bl.a. kan elevene opprette barnevaktklubb for å fasilitere 
deltakelse i mer åpen skole 

- Samarbeid med bibliotek 
- Elever fra 10. trinn underviser 8. trinn en dag 
- Mulighet for å være assistent for lærer en dag i uken. 

Overvåkningskamera 
Alle elevene synes det er greit med overvåkningscamera utenfor skolen men 
IKKE innenfor.  
 
Takk til elevrådet! Nytt møte 13. januar kl 1800 
 

SAK NR 
09/2021 – 
del 2 

Mer info fra Rektor Trond Nilsen bare til FAU: 
 

• Skyte episoden  

Rektor informerer om skyteepisoden utenfor Lofsrud skole torsdag 7. okt. 
Ingen elever fra Lofsrud skole var involvert i hendelsen. 
Uteområdet rundt skolen har lenge vært oppholdsted for unge voksne på 
kveldstid. Skolen vet det foregår bruk og salg av narkotika der, men det er også et 
sted vanlig ungdommer «henger» i mangel på andre steder å være. Skolen har 
forsøkt å gjøre noe med dette lenge, da det skaper utrygghet for egne elever.  
Meråpent skole er ett av tiltakene, hvor målet er å åpne skolen på kveldstid slik at 
området ikke blir så folketomt. Men, lyktstolpene virker ikke og kameraene var 
knust, og unge voksne har fortsatt å henge der. Skoler ønsker at de flytte seg til 
andre områder, og har bedt om hjelp. 
 
Skolen er preget av alvoret, både med tanke på den avdøde, de pårørende og på 
skolen omdømme. Det går veldig bra på Lofsrud, elevene har det fint og arbeidet 
de gjør får gode resultat. Denne hendelsen skaper et omdømme som både skolen 
og elevene opplever som urettferdig. Skolen får i dag hjelp av politiet og 
kommunen til å løse dette. Fau følger opp hva som skjer av evt tiltak, men har full 
tillit til skolens håndtering. 
 

• Meråpen skole 

er onsdager og torsdager fra kl 1600 – 2100, for alle elevene ved Lofsrud skole. 
Dørene er låste og det er voksne tilstede. 
Mer Åpent har nettopp begynt, men skolen har mange planer fremover: 
Jiu – Jitsu. ER allerede igang.  Både jenter og gutter har meldt seg på.  
Ektern frisør (Thomas) kommer på skolen og elever lærer å klippe 
Foto: elever lærer å fremkalle bilder på gamle måten. 
Rektor ønsker at elever starter småbedrifter i skole gata.  
Ønsker tips om ungdom/voksne som kan sminke, vipper, negler, eller andre tillak. 
Tips taes imot med takk. 
 

• Utdanningsmesse? 

Skolen har ikke utdanningsmesse men sender 10 klassinger til utdanningsmesse i 
byen. Eksterne rådgivere kommer til skolen og forteller om karrierevalg etter jul. 
 

• Kantine 

Jobber med å starte opp kantinen så fort som mulig. Rektor håper å få til et 
samarbeid med Rektor på Bjørndal om å ansette en kokk på deltid (gjerne en lokal 
mor). Oppforderer til å gi tips dersom noen kjenner er kandidat. 
 

• Leksefri skole 
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Skolen jobber for at elevene skal bli mer selvstendige i egen læring. Det legges 
opp til læringsmotivasjon og godt arbeid i timene. Hvis man ikke blir ferdig må 
det gjøres i form av hjemmearbeid. Dette er ny måte å jobbe på, og skolen 
evaluerer fortløpende. Fau følger opp evalueringen.  
 

• Elevundersøkelsen – utsatt til neste møte 
• Særskilt norsk – utsatt til neste møte 

 
SAK NR 
10/2021 

Godkjenning av innkalling og saksliste.  - godkjent 
Godkjenning av referat fra forrige møte. - godkjent 
Oppdatering av kontaktlister. - ok 
 

    

SAK NR 
11/2021 

Årshjul. Oktobersamlingen utsatt.  
Skoleballet 10. trinn – er i uke 7, 2022. 
 
FAUs høstarrangement blir 
HALLOWEEN fest torsdag 28. oktober. 
for hele skolen!!! Hvis nok foreldre blir med så blir det fest! 
 
Sosialgruppe leder: Henriette (8D)/ 40248862 
henriette.sommerin@nov.com 
Saqib (8E), Heidi (9A) Og Charlotte (9E) 
 
 
HVER FAU må sende dette til sin klasse samle svar: 
FAU kaster seg rundtt og inviterer alle elevene ved Lofsrud skolen til 
Halloween fest i gata 28. oktober kl 1800-2100. 
Til det trenger vi hjelp fra foreldrene! 
Velg hva du kan bidra med: 

• Hver klasse må stille med 2-3 foreldre som kan bli med å hjelpe til på festen, 
alt fra vakthold til gresskarjury. Flere er også okJ 

• Voksen som deltar må ta med kniv(er) til gresskarkonkurransen. NB! Som 
denne har ansvar for hele kvelden.  

• Bake kake/muffins eller annen fingermat. 
• Bidra med et gresskar. 
• Hver elev kan ta med seg en 0,5l brus eller annet.  

GI BESKJED INNEN FREDAG 29 OKTOBER!! 
Send informasjon om hvem som stiller på hva fra din klasse til:   
Henriette (8D)/ 40248862 
henriette.sommerin@nov.com 
 

    

SAK NR 
12/2021 

Garderobefasilitetene ved Lofsrud skole (8A) 
Se kommentarer fra elevrådet 

- Følges opp. 

 
 

 
 

 
 

 
 

SAK NR 
14/2021 

Valg av representant til driftsstyret og samarbeidsutvalget. 
- Utsatt til neste møte 

 

    

SAK NR 
15/2021 

Vedta møtekalender for 21/22. – vedtatt. 
Forlenge møte tid til 2 timer når elevrådet er med. - ok 
Trinnmøter er med elevrådet. 
Se listen over datoer under og sett av kveldene! 
 

    

SAK NR 
16/2021 

Eventuelt: 

OVERVÅKINGSKAMERAER 
Alle i FAU synes det er greit med overvåkningskamera utenfor skolen men IKKE 
innenfor.  
 

    



 
 

 
 Side 5 av 5  
 

NATTERAVN: 
Lofsrud har ansvar for Natteravn 29. oktober. 
Meld om du kan gå til Nattravn ansvarlig Iman (8E): 47170507.  
Mail: emmysayyah@hotmail.com 
 
 
OPPFORDRING TIL Å SENDE INN BYMELDING 
https://bymelding.no/ 
Kopier gjerne denne teksten og lim inn i egen melding! Om mange sender inn så 
kan vi påvirker prosessen. 

 
«Alle gatelysene rundt Lofsrud skolen, Lofsrudhøgda 219, virker ikke. I lys av 
den tragiske hendelsen 17. oktober vil jeg melde inn, slik at det kan bli rettet opp. 
Belysning kan hindrer uønskede samlinger og skaper trygghet for folk som ferdes 
i området. Vennligst send denne til de som kan gjøre noe med det.» 
 

 Saker til oppfølgning 
-Leksefri / Karakterer/ utdanningsmesse 
-Kantine 
-Garderobe fasiliteter 
-Belysninglysning rundt lofsrud skole, 24 timer. Oppgradert. 
-Teater, revy, konsert, forestilling som kulturdag 
 
 
 

    

 Neste møte:: 18.11 kl 1830 - 2000 (FAUmøte)  
 
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)  
13.1   kl 1800 - 2000 (Trinnmøte) 
10.2   kl 1830 - 2000 (FAUmøte)  (10. klasse ballet er i uke 7) (vinterferie 
uke 8) 
10.3   kl 1800 - 2000 (Trinnmøte) (før påske) 
7.4     kl 1830 - 2000 (FAUmøte) 
5.5     kl 1800 - 2000 (Trinnmøte) – (før alle fridagene i mai) 
 
På trinnmøtene skal elevrådsrepresentanter også delta 
 

 
 
 
 

   

  
 

    

      
  

 
    

 
 

 
 
 
 
 


