
 
 

Møtereferat FAU på Lofsrud skole 
Skoleåret 2015/16 
 
Møte: FAU møte nr. 03 – 15/16 – fellesmøte 
Tid: 13.januar 2016 | start kl. 19.00 – slutt kl. 21.00 
Sted: Lofsrud skole, personalrommet 
 
Til stede: Bitten Koch-første del 
               Rolf  Peder Klemetsen- leder av drifsstyret-første del 
8 trinn: Thevagi Viginathasan 8B, Tord Aslaksen 8C, Yonathan Samuel 8E 
9 trinn: Kjersti Kleve 9A, Eldbjørg Johansen 9B, Håkon Helmersen 9C, Merete S. Kindingstad 9E,          
             Monica Johansen 9E  
10 trinn: Signe Karlsen 10A, Istarlin Issak 10B, Ingvild J. Brusevold 10E 
 
Ikke tilstede: 8A,8D,9D,10C,10D 
 
Neste møte: 2/3-16 kl. 18-20. Trinnmøte 
 
 

Sak nr. Sak 

23 - 15/16 Valg av referent. 
Monica Johansen 

24 – 15/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjent 
 

25 – 15/16 Godkjenning av referat fra forrige møte 
Godkjent 

26 – 15/16 Rektor informerer 
Saker: Strategisk plan og økonomi 
-Årets budsjett er regnet med å gå i null. Overskudd i fjor på grunn av langtids 
sykefravær. 
-Skal kjøpes inn nye engelsk verk til 9+10 trinn 



-4 statlige stillinger mistet ved årsskiftet.  
-Håper på å kunne fortsette med mattetilbudet «Ny giv» Usikkert, de med 
svakest karakter blir prioritert. Har 140 000 kr som kan brukes til ekstra 
mattelærer til 10. trinn. 
-Kort diskusjon om hvordan beholde elever og selge skolen inn til nærskolene. 
Forslag var å ta infomøtene på skolene på høsten, og ikke våren. Ta med 
elevrepresentanter, og gjerne foreldre og FAU kontakt på infomøtene som 
holdes for 7. trinn. 
-Skolen satser på tekst og skriving i prosjektet «Skriving i alle fag». En lærer skal 
komme og informere FAU på neste møte. 
 
Rolf  Peder Klemetsen fra driftsstyret ved Lofsrud skole: 
- Informerte om at karakterene ved Lofsrud har en fallende tendens. Ca. 0,1 ned 
per år. Snittet i norsk er gått ned fra 3,5 til 3,1. Rektor mener basiskunnskapene 
elevene har med seg fra barneskolen er noe svakere her enn på andre skoler i 
Oslo, og de er svakere enn tidligere. 
Hva kan gjøres for å snu trenden? 
-Spørre elevrådet om innspill 
-Endre ordet leksehjelp til noe som er mer appellerende for ungdom. 
-Tord Aslaksen foreslår å ha en slags lokal yrkesmesse for elevene. Foreldre kan 
stå på stand og forklare om hva som må til for å få forskjellige yrker. Dette for å 
styrke barnas indre motivasjon til å få bedre karakterer. Lodde stemning i 
klassene for dette. Bør være i forkant og tenke igjennom hvilke yrkesgrupper 
man ønsker representert, og etterspørre disse. Det vil være naturlig å 
samarbeide med rådgiverne på skolen i forkant av et slikt arrangement. Bitten 
skal spørre når det passer for dem å komme. 

27 – 15/16 Helsesøstersituasjonen på skolen. Lofsrud skole har vært uten helsesøster siden 
august. 
Innspill fra FAU til bydelsdirektøren, ikke fått noe svar. Skal purre. 
Mistet helsesøsteren til Mortensrud skole, burde ikke vedkommende dele seg 
mellom de to skolene?? 
 

28 – 15/16 Dagravn – Orientering ved Kjellunn og Hans Kristian Ringvold.  
-Mye positive tilbakemeldinger, men få som har skrevet seg på liste (ca. 10)- 
trenger minst 20 for å starte opp.  
- Deles opp i 3 vakter. 
07:45-08:30 Området rundt brua over Mortensrudveien 
11:15-12:15 Storefri, senteret og veien til/fra. 
13:15-14:15 Områdene rundt skolene, senteret, veiene til boligfeltene. 
 
-Innspill om at siste gruppe bør gå lenger, minst en halvtime. 
-Hensikten er å forebygge mobbing og skape en tryggere hverdag for barn og 
unge. 
-Hovedsponsor Tryg Forsikring 
-Flere lokale samarbeidspartnere, blant annet Senter Syd. 
 



Det er opprettet en egen Facebookgruppe "Dagravner Mortensrud" hvor 

interesserte kan gå inn å finne mer informasjon. 

https://www.facebook.com/groups/996676983716744/?ref=bookmarks 

 
 

21 – 15/16 Info fra FAU-møte i skolegruppe A. 
Ingvild deltok fra Lofsrud. Kort orientering. 

22 – 15/16 Orientering om folkemøtet 28/11-15. Hva skjer på Mortensrud framover? 
Folkemøtet har sendt sine innspill i en høringsuttalelse. 

 29- 15/16 Mattekurs for foreldre onsdag 20/1-16. Praktisk organisering. 
Møter kl. 17:30 for å sette frem kaffe og te: Eldbjørg Johansen, Merete 
Kindingstad, Kjersti Kleve. Alle hjelper til med å rydde etter arrangementet. 

30– 15/16 Forespørsel fra Mortensrud skolekorps om å bidra med dugnadsgjeng på 
loppemarkedet 8.-10.april 2016.  
-10 klasse prioriteres, må gi svar i løpet av februar. FAU påtar seg å skaffe 
dugnadsgjeng. 

 31– 15/16 Eventuelt 

 Oppfølgingliste: 
-Stand der foreldre representer forskjellige yrker. Organisering av dette. 
 

 

 Møteplan: 2015/2016:  
Fellesmøter kl 19-21: ons 22.10.2015, januar, mars 
Trinnmøter kl 18-20: november, februar, mai 
Styre/kjerneutvalg: Kl 18-19 før fellesmøter, ellers etter behov  

 

https://www.facebook.com/groups/996676983716744/

