
 
 

 
Referat FAU på Lofsrud skole 
Skoleåret 2016/17 
 
Møte: FAU møte nr. 04 – 16/17 – trinnmøte 
Tid: Onsdag 12/01- 2017 | start kl. 18.00 – slutt kl. 20.00 
Sted: Lofsrud skole, personalrommet 
 
Tilstede: Rektor Bitten, Inspektør John Ingvald Betsi, Salto Hege Hansen 
FAU repr tilstede:  Ingunn 8A, Kathrine 8B, Signe 8C, Hilde 9C, Pat 9C, Charlotte 9E, Ranveig 
10A, Monica 10E,  
FAU ikke tilstede: 8C, 8D, 8E, 9A, 9B, 9D, 10B, 10C, 10D 
 
ELEV repr tilstede: Iman 8A, Brage 8B, Aida 8D, Noma 9A, Isham9B, Elias 9C, Samir 9D, Ismael 
10D,  (beklager skrivefeil!) 
ELEV repr ikke tilstede: 8C, 8E, 9E, 10A, 10B, 10C, 10E 
 

FAU verv:  
FAU leder: Lise Ones (9B)  

Nestleder: Shakil Ahmad (8D) 

Kasserer: Katrine Slapgård 

(8B) 

Referent: rullerende 
 
Trinnkontakt i FAU Styre:  
-  8 trinn:  
- 9.trinn:  

- 10 trinn:  

Natteravn: 
Hovedansvarlig: Bernt Ringvold, 

berntrin@hotmail.com, 

91100890 

 

8 trinn: Katrine Slapgård, 8B 
9 trinn: Stine Sørensen, 9A 
10 trinn: Anette, 10C 
 

Møter for skoleåret 2014 - 2015. 
• Fellesmøter: kl 19 – 21 

• Trinnmøter: kl 18 - 20 

• Styremøter: kl 18 - 19  

• Reservemøter: 

 

Neste Møte: 

Onsdag 1. mars  

kl 1900 - 2100 

(fellesmøte) 

 

 
 

Sak nr. Sak 

1-2016/2017 Velkommen 
. 

2-2016/2017 Valg av referent 
Charlotte (9E) 



3-2016/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
godkjent 

4-2016/2017 Godkjenning av referat fra forrige møte 
 
For sent distribuert pga datatrøbbel. FAU fikk utlevert kopi på møtet og 
godkjente etter gjennomlesing. 

5-2016/2017 Rektor informerer 
Rektor serverer boller og kakao, og introduserer, i henhold til ønske fra FAU om 
å møte utfordringene med språkbruk og godt miljø,  SALTO koordinator Hege 
Hansen. 

6-2016/2017  SALTO-koordinator Hege Hansen informerer om tiltak angående seksuell 
trakasering og språkbruk..   
 
Hege Hansen holdt et meget interessant og inspirerende informasjonsmøtet om 
hva SALTO er og hvordan de jobber i bydel Søndre Nordstrand for ungdom. 
Hun tok spesielt tak i språkbruk og oppførsel, trakassering, netthets og annen 
sjikane. Etterpå hadde vi en fruktbar dialog med elevene, og alle ønsker mer 
samarbeid med SALTO. 
 
Salto (Sammen lager vi et trygt Oslo) har registrert fra hele Oslo, og landet 
forøvrig, at ungdommene selv melder om økning i sjikaner på nett, drittslenging 
og seksuell trakassering. Nedlatende ordbruk er blitt helt greit, og ingen reagerer 
på det, ikke de voksne heller.  Hege treffer derimot de som råkes av dette, de 
som har det vondt og som kanskje skades for resten av livet pga dette. Hvor går 
grensa mellom tull, mobbing og straffbare handlinger. Ungdommene er ikke 
alltid sikre på dette. Og derfor: Vi må skjerpe oss. 
SALTO og Heges mål for 2017: Hyggeligere språk i Søndre Nordstrand! 
Hyggeligere skolemiljø, inkluderende samvær og god oppførsel på sosiale 
medier. 
For å få til det trenger hun at alle samarbeider, ungdommene først og fremst, 
foreldre, skole, fritidsklubber, idrettsarenaer, alle etater og institusjoner. 
Mål: At alle sier ifra når noen ytrer eller gjør noe som ikke er greit. Få opp 
refleksjonene rundt hvordan vi snakker til hverandre. Behandle hverandre med 
respekt. Man må tydeliggjøre hvor grensene går. Skolen skal og må være et trygt 
sted å komme til for å kunne fremme god læring og sosial/mental vekst. 
Vi må begynne med oss selv, ta ansvar og stå opp for hverandre. 
Hege jobber mot felles arr. for hele bydelen, og vil gjerne ha tilbakemelding og 
forslag til hvordan å få til dette.  
 
Masse spørsmål etterpå. Og flere forslag til ting å gjøre.  
 



Elevene ytret sterkt ønske om at Hege skulle komme og snakke til alle elevene 
samlet om dette. Selv om mobbing og språkbruk er tatt opp på skolen tidligere 
så har det ikke skjedd noen endring. Hege var en god formidler. Det er mye 
sterkere å høre hennes førstehånds erfaringer om konsekvenser og historier alle 
elevene kan kjenne seg igjen i, enn om en forelder eller lærer formaner god 
oppførsel. Hege kommer gjerne. (Selv om hun understreker at språkbruk 
hjemme er VELDIG viktig å tenke gjennom. Unngå all form for nedsettende 
kommentarer som har med kjønn, religion, etnisitet eller funksjonshemming å 
gjøre. Hold deg heller til saken. Repeterende nedsettende omtaler over tid kan 
føre til hatkriminalitet) 
 
FAU ønsker også at Hege presenterer Salto på foreldre møter på 8. Og 9. trinn. 
Hege kan inviteres og kommer gjerne. 
 
Rektor har notert dette. 
   
Salto Søndre Nordstrand: hege.hansen@bsn.oslo.kommmune.no 
 
Lenker om du vil lese: 
Les: https://www.reddbarna.no/vaart-arbeid/barn-i-norge 
Slettmeg.no 
Salto Søndre Nordstrand 
 
 

7-2016/2017 Trinnmøte 
 
En del av plenum etter informasjonsmøtet. 

9-2016/2017 Eventuelt 
1) 
Fellesdugnad våren 2017:  
Charlotte informerte om at FAU sender søknad til Undervisningsbygg om å få 
midler og hjelp til å male skolen 6. og/eller 7.mai, mot at Undervisningsbygg 
betaler for arbeidet. I tillegg vil vi også gjennomføre en vanlig dugnad på alle 
uteareal. Alle klassene på 9. Trinn vil bli invitert. De som blir med kan tjene 
gode penger til klassetur. Vi lufter interessen, og endelig invitasjon kommer 
senere. 
 
Shakil informerer: 
2) 
Til 9.trinns foreldre: Det har KUN kommet inn 3 vakter til 10.trinns skoleballet. 
Det skal være 20! Hvert år er det 9.trinns foreldre som passer på 10. Trinns 
elevene, og til sammen blir det fest for alle.  
ALLE FAU repr. MÅ melde til sine klasser og oppfordre: Meld dere på! 
Ballet er fredag 27. Januar kl 18-23, delt på 2 vakter. 
Alle som kan må melde seg til shakil@live.no og liseones@live.no 



 
3) 
Torsdag 19. Januar kl 1800 – 2000 holder Hanan Abdelrahman kurs i 
matematikk. Åpent for alle. Bra for alle som vil hjelpe barna sine med 
matteleksa! 

 
 Møtedatoer for skoleåret 2016/2017 

27.10 kl 18 (Trinnmøte)  
30.11 kl 19 (Fellesmøte)  
12.1 kl 18 (Trinnmøte)  
1.3 kl 19 (Fellesmøte)  
20.4 kl 18 (Trinnmøte)  
10.5 kl 19 (Fellesmøte) 
På møtene som starter kl 18 vil elevrådsrepresentanter også delta 
 
 

 
 


