Lofsrud skole
Referat FAU møte
Møte: FAU møte nr 4. Skoleåret 2021/22
Tid: Torsdag 2.12. 2021, kl.1830-2000
Sted: Lofsrud Skole personalrommet
TIL STEDE: 8A, 8Bvara, 8Dvara, 9Avara, 9E, 10a, 10c, 10d
NESTE MØTE: 13. januar kl 1800 – 2000 med elevrådet
SAKSLISTE
SAK NR 06/2021

Velkommen.
Opprop FAU

SAK NR 07/2021

Valg av referent
8A - Lanja Khon-Engheim

SAK NR 08/2021

Innkalling og saksliste - godkjent
Referat fra forrige møte - godkjent

SAK NR 09/2021

Info fra skoleledelsen ved rektor Trond Nilsen

Elevundersøkelse 2018 og 2021:
I 2018 var 15 av 17 svar under Oslosnitte. I 2021 var 9 av 17 over snitten.
Det er altså mye positivt å se her.
Nasjonale prøver
Resultatene kommer snart.
8. klasse hadde 45 i snitt i lesing, men skulle vært på 50. Covid har vært en stor utfordring her.
Lekser (meldt inn spm)
Lofsrud er ikke en leksefri skole, de har lekser, men blir eleven ferdige med oppgavene på
skolen får de ikke lekse. Lekser skal være repetisjon.
Skolen jobber mot ha mindre vekt på karakter og heller jobbe mot en karakterfri skole.
De vurderer underveis i semesteret og på fagdager i slutten av hver termin.
Skolebøker (meldt inn spm)
Nytt kunnskapsløft legger opp til studieopplegg på nett, hvor det ligger masse. I tillegg har
lærerne e-bøker og fysiske bøker som de kan ta ut. MEN den vanlige boka er på vei bort, og
skolen investerer ikke i nye.
FAU FORESLÅR:
Skolen kan informasjon bedre om dette, både ang lekser, vurderingsmetoder, skolebøker og
e.informasjon - da det er flere som er usikre på hvordan å få oversikten.
Dette for at foreldre lettere kan bidra til et godt og nyttig skole-foreldre samarbeid.

Osloskolen

Særskilt norsk
Ingen etnisk norsk person kan få opplæring i særskilt norsk. Minst 1 foreldre må være
minoritetsspråklig. Å ha særskilt norsk handler ikke om at man er svak i norskfaget, men at
norsk kompetansen kan økes.
Skolen får ekstra bevilgninger for hver elev med særskilt norsk. Dette gjør at skolen kan feks.
opprettholde 3 ekstra lærere i norsk, matte og engelsk, ha mindre grupper og fokus på ord og
begreper i alle fag. Vi trenger så mange midler og lærertetthet som mulig.
Antall elever som trenger særskilt norsk avgjøres etter en fast nasjonal kartlegging. Skolen
meldte inn 200 elever (av 400 elever) til særskilt norsk i henhold til denne kartleggingen.
Dette er helt på snittet i forhold til andre skoler vi kan sammenligne oss med.
Det vil ikke stå på vitnemålet at man har hatt særskilt norsk. Men, når man har særskilt norsk så
kan man søke om fritak fra nynorsk opplæring.
Informasjon om tilbudet rettssenteret gir til elevene om gratis rettshjelp.
Cathrine Moksness presenterte Rettssenteret og deres arbeid.
Rettssenteret vil gi gratis og lett tilgjengelig rettshjelp av god kvalitet til dem som trenger det
mest og som ikke når fram gjennom den ordinære rettshjelpen.
Et tilbud både til foreldre og barn.
Rettssenteret ansatte er jurister og med på lag har de frivillige jusstudenter, ferske jurister,
erfarne jurister og advokater, samt pensjonerte jurister.
Rettsenteret bruker språkmessige frivillige som kan forklarer på morsmål.
De er på Mortensrud på hver onsdag frem til jul på Mortensrud Fellesverket kl 1730-1830 og
Lofsrud skole frem til kl. 20.
SPRE OG DEL INFO TIL ALLE DERE KJENNER I NÆRMILJØET
https://www.facebook.com/Rettssenteret
Netthets og bildedeling
Rektor infomerer om at det har blitt et probblem med netthets og bildedeling på 8. trinn. Det er
viktgu at forestatte ttar ansvar her og snakker med bbarner sitt om hva som er lov og ikke.
FAU FORESLÅR:
et informasjonsmøte med både foreldre og elever, samme, om hva som er lov og ikke.
Invitere inn SALTO koordinator Hege Hansen, som var innom skolen i 2017 og holdt et svært
godt foredrag for elevene den gang.
Evt å bruke rettssenteret til å komme med informasjon om hva som er ulovlig, og om de
rettslige konsekvensene ved ulovlig netthets og bildedeling.. Trond sjekker dette ut.

Info om tilbud etter skoletid fra januar.
Fra januar kommer det tilbud om e-sport på meråpen skole.
Det er også planlagt dans, negler/vipper, frisør, foto, sjakk, biblioteket på kveldstid med
elevverter.
Det blir også flere muligheter for skolen til å bidra finansielt til skolefester.
«Den Kulturelle Lofsrud Revyen»
FAU har foreslått at skolen tilbyr mer kulturelle aktiviteter, i tillegg til sport, noe som kunne
ende opp i en forestilling eller en revy. Elevrådet var veldig positive til dette på forrige FAU
møte.
Skolen følger opp og foreslår en revy/kulturell kveld til våren, hvor foresatte m.m. kan komme å
se på, spise, treffes.
Trond foreslår at alle trinn på skolen kan bli med.
Lærer i sal og scene kan bidra.
Foreldre må bidra med kaker til salg.. evt mer.
Trond ber FAU sette en DATO.
Dette tas opp på neste FAU møte.

SAK NR 10/2021

Informasjonsflyt og klasselister
Oppdatering av kontaktlister.

Det er fortsatt vanskeligheter med å nå alle foreldrene.
Noen klasser har ikke særlig mye engasjement.
Utfordring når få foreldre har meldt seg inn i klasselistene med kontaktinfo!
1) Viktig at FAU repr. deltar på alle møter.
2) Viktig at FAU repr. alltid melder/sender til sine klasser både møteinnkalling og referat
fra FAU, slik at alle foreldre får mulighet til å melde inn sine saker.
3) Be alle foreldre om å skrive seg inn i klasselista – hvis ikke får de ikke informasjon fra
FAU!
Tips: Facebook og whatsapp. – tekstmelding.
Tips: Få skolen til å sende ut felles meldinger til hele klassen din, slik at du er sikker på at alle
får beskjed.
Bruk klassemelding via lærerne.
SAK NR 11/2021

Valg av representant til driftsstyret og samarbeidsutvalget.

Ingen melder seg – saken går til neste møte.
(Oscar fra 9E sitter enn så lenge, til nye representant velges. (Oscar sitter ikke i FAU, det bør
hen gjøre). Det er Ca 5 møter i året, betalt ca 3-400 kr pr møte.

SAK NR 12/2021

Årshjul. – ingen saker.
Halloween festen var en ubetinget suksess – tusen takk til ALLE
som stilte opp med kaker, gresskar eller oppmøte!

SAK NR 13/2021

Informasjon om møtet med Innsatskoordinator
kriminalforebygging Mortensrud, Linda Nymann.
29. november.
- utgikk.

SAK NR 14/2021

Eventuelt

1) Elevrådet ville arrangerer trinnfester for det enkelte trinn før jul. – AVLYST PGA
CORONA
2) Meldt inn spørsmål: er Meråpent delt inn i gutte- og jentekvelder?
Vi fikk en god diskusjon rundt dette og vil signalisere til skolen følgende:
FAUs OPPFORDRING TIL SKOLEN:
For at Lofsrud skole skal fremstå som en mangfoldig skole kan den ikke støtte, bidra eller
flagge kjønnsdelte arrangement. Hvis skolen tillater arr i bygget som har det må dette være et
privat arrangement og ikke noe som postes på Lofsrud sine nettsider. Dette fordi det gir et feil
signal utad om hva Lofsrud skole bør stå for.
FAU sitt oppdrag er å bidra til et godt miljø for læring og utvikling for alle elever på skolen, i
henhold til norsk lov.
FAU ønsker at skolen skal være seg dette bevisst.
GOD JULEFERIE OG GODT NYTT ÅR TIL ALLE SAMMEN!!!

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)
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 møtene som starter kl 18 skal elevrådsrepresentanter også delta

