
 
 

FAU på Lofsrud skole Skoleåret 2015/16 
 

Referat  
 
Møte: FAU møte nr. 01 – 15/16 – fellesmøte 
Tid: 22. oktober 2015 | start kl. 19.00 – slutt kl. 21.00 
Sted: Lofsrud skole, personalrommet 

 
Til stede:  
Rektor Bitten , første del 

Til stede fra 8 trinn:  
8B: Zohara Kasuar 
8C: Tord Aslaksen  
8D: Nayyar Rasool 
8E: Charlotte Røhder Tvedt 
 
 
 
 
Ikke til stede: 
8A:  
 

 

Til stede fra 9 trinn: 
9B: Eldbjørg Johansen 
9C: Arild Larsen 
9D: Fahime Løkken 
9E:  Monica Johansen,  
Merete Stran Kindingstad 
 
 
 
Ikke til stede: 
9A:  
 
 

Til stede fra 10 trinn: 
10B: Rosenda Kyvik,  
Istarlin M Issak 
10C: Inge Eriksen 
10D: Anne Kathrine 
Fuglem 
10E: Ingvild Brusevold,  
Thevegi Viginathasan 
 
Ikke til stede: 
10A 
 

 
FAU verv:  
FAU leder: Ingvild Brusevold (10E) 
Nestleder: Charlotte R. Tvedt (8E) 
Referent:  
Kasserer: Håkon Helmersen ? 
Trinnkontakt i FAU Styre:  
-  8 trinn:  
- 9.trinn:  
- 10 trinn:  

Natteravn: 
Hovedansvarlig: Arild Larsen 
8 trinn: Tord Aslaksen 
9 trinn: Arild Larsen 
10 trinn: Ingvild Brusevold 
 

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

 Trinnmøter: kl 18 - 20 

 Styremøter: kl 18 - 19  

 Reservemøter: 

 Skolen har oppnevnt følgende 
lærere til trinnkontakter for 8., 9. 
og 10 trinn: 

 8. trinn:  

 9. trinn:  

 10.trinn:  

Neste Møte: 
Onsdag 3.desember  
kl 1800-2000 
med elevråd 
 

 
 

Sak nr. Sak 

1 - 15/16 Velkommen til nye representanter. 
Kort presentasjonsrunde av alle FAU representanter. 

2 – 15/16 Valg av referent – Charlotte Røhder Tvedt 
 

3 – 15/16 Innkalling og saksliste godkjent 

4 – 15/16 Referat fra forrige møte godkjent 

5 – 15/16 Elevrådet informerer: var ikke til stede. Kommer til neste møte. 



6 – 15/16 Rektor informerer 
 Det har vært en god skolestart. 
 Pedagogisk prosjekt: ”Skriving i alle fag” prosjekt i samarbeid med 

Skrivesenteret i Trondheim. Elevene skal jobbe med 1) skriveramme for 
å lære å skrive gode fagtekster og 2) samskriving, hvor det legges vekt på 
gjennomgang av god tekst. Lærerne kurses i dette, og vi ser frem til økte 
skriveferdigheter. 

 Forslag: Dagravn. Det har blitt observert gjenger/individer rundt 
skolen, med mistanke om narkotika og mulig rekrutering.  Med tanke på 
forebygging av godt miljø på Mortensrud foreslås det å igangsette 
DAGRAVNER. Rektor ønsker at FAU skal diskutere muligheter. 
Observerte områder er bl.a. utenfor Lofsrud, ved Mortensrud skole, 
kunstgresset, rundt kirka, Stenbråten skole og bak den nye barnehagen. 
Politiet er informert og patruljerer. 

 Status for fjellhallen og kroppsøving: nå er alt ok! HMS er ok. 
Brannøvelser avholdes i uke 44. Fluktveien er ut ved Mortensrud skole. 
Garderobene eies av Thon. Rektor fikk tilbakemelding på at det er kaldt 
i hallen, og hun skal gi beskjed. På sikt vil fjellet ta over igjen, men 
skolen håper å ha en fin hall i flere år fremover, og helst til en ny 
flerbrukshall er klar. 

 Status for inneklima. Det kunne vært bedre. men Inneklima målt og 
svaret er OK. 

 Annet: 1) Rektor oppfordrer alle til å komme til Folkemøtet for 
Mortensrud onsdag 28. Okt kl 1900 på Lofsrud skole. Der skal 
fremtidsplaner for området diskuteres og viktige behov bør taes opp: 
Folkeaksjon for flerbrukshall, Ungdomsklubb med variert tilbud og 
hyggelige lokaler drevet av bydelen, Økte midler til Søndre Nordstrand 
for å drifte aktiviteter for ungdom. (Foreldredrifting er allerede benyttet 
maksimalt. ) Dagravn. 

 Guttenes skole lag vant 6-1 mot Skullerud! Jentelaget tapte dessverre 
 Skolen sa nei til operasjonsdagsverk 29 okt fordi for få fant seg jobb. De 

leter etter andre alternativer til solidaritetsarbeid. 
 10 kl. Selger kaker til klassetur i kantina. 
 MOBILHOTEL. Sak fra punkt 12 ble tatt mens rektor var tilstede: Er 

det mulig at skolen oppretter mobilhotel-skap i hver klasse til 
oppbevaring av mobiltelefoner i skoletiden? Både for å ”oppdra” 
elevene til å klare seg uten mens de er på jobb, og aller mest for et bedre 
arbeidsmiljø. Rektor synes forslaget er godt og skal sjekke ut pris og 
muligheter. 



7 – 15/16 Dagravn – Oppstart. Hva kan FAU gjøre? 
Alle er enige om at det er viktig å gjøre det vanskelig å etablere miljø her. Derfor 
bør folk gå turer forbi disse områdene, slik at de ikke får være i fred. Organisert 
Dagravn må gjennomføres av noen som har fri til å gå i tidsrommet 12- 19. 
Finnes det lokale pensjonisforeninger…? Som vi kan spørre om vil legge turene 
sine i området.  
Konkrete forslag: 
Prinsdalen eldresenter - Rosenda Kyvik (10B) sjekker. 
Mortensrud Kirke -  Anne Kathrine Fuglem (10D) sjekker. 
Frivillighetssentralen på Bjørnholt – Monica Johansen (9E) sjekker. 
 

Andre som bør/kan kontaktes: Røde Kors resurssenter, Den nye moskeen?, 
Trille med mening? Ta det opp med folkemøtet om Mortensruds fremtid som 
avholdes onsdag 28. Oktober kl 1900 på Lofsrud) 
 
HVIS man ser noe mistenkelig skal man ringe politiet på Manglerud: 22705100 

 
 

8 – 15/16 Korps og loppemarked. Avtale med FAU.   
10E var den eneste klassen som stilte til loppemarkedet i år, og de fikk inn 6500 
kr til klassekassa si. 

9 - 15/16 Forslag: Sosialkomité og turkomité. UTSATT til neste møte pga ikke tilstede. 
 
Ble delt: Veldig gode erfaringer med at foreldrene arr klassefester eller annet 
sosiale treff. Man kan for eksempel være i gata på skolen, men må da huske å 
være nok foreldre slik at det kan stå vakt ved alle inngangene. Evt. Opprett en 
sosial komite. 
 

8 – 15/16 Skoletur på 10. Trinn: de med erfaring anbefaler å begynne å planlegge klassetur 
i 10. allerede i 8. Opprett en turkomite . Eleven må komme med forslag om 
hvor. Men Det er foreldrene som skal arr turen, og de må ha kontrollen. Det 
anbefales ikke å dra til utlandet. 
De erfarne sier: start innsamling og finn ut hvor så tidlig som mulig for å få flest 
mulig med. NB! Husk å få dato fra rektor om når det passer.  
1 overnatting i ukedag. (kan dra lengre om det legges til helg) 
1-2 lærere blir med på dagtid. Overnatting er frivillig for dem. 
Erfaringsutveksling er viktig. Bruk facebook og spør. 
Elevene må selv stå for innsamling av penger (!), gjennom kakesalg, 
loppemarked, salg av sportsklær og annet reklame etc. Bruk fantasien. 
 

10 – 15/16 Natteravn. Lofsrud skal være ansvarlig natteravn 3-4 ganger i hvert trinn i løpet 
av året. Minimum 3 sty går sammen hver gang, helst flere.  
Hvert trinn har en natteravn ansvarlig: 
Arild Larsen – 9C 
Tord Aslaksen – 8B 
Ingvild Brusevold – 10E 



Disse må sende ut invitasjon til alle foreldre 2 uker før, pluss reminder. Forslag: 
invitasjon.no. Eller SMS via Rektor Bitten. Eller Mortensrud 
manifest/folkeaksjon sin side. 
Vestene deles ut på Maliks kl 2130. Del opp lag og ruter. Gå til 23-2400: 
I hvert fall innom ungdomsklubben, rundt senteret, skolene, parkeringshusene 
ved senteret og torget, shell. 

11 – 15/16 Valg av  
FAU-leder: Ingvild Brusevold – 10E 
Nestleder: Charlotte Røhder Tvedt – 8E  
Sekretær: INGEN, velger på neste møte eller rullerende  
Kasserer: Håkon Helmersen – 9C (ikke tilstede), eller valg neste møte 

11 – 15/16 Møtedatoer for skoleåret 2015/16: 
 
Tor 3. desember kl 18-20, med elevråd 
Ons 13. Januar kl 19-21, fellesmøte 
Ons 2. Mars kl 18-20, med elevråd 
Tor 7. April kl 19-21, fellesmøte 
Ons 11.mai kl18-20, med elevråd 
 

12 – 15/16 Eventuelt: 
- Tatt med rektor: FAU foreslår mobilhotel i hver klasse til å oppbevare 

mobiletelefoner i skoletiden. 

 Oppfølgingliste: 
Dagravn 
Sosialkomite,turkomite 
Mobil hotel 
Til neste møte: ta opp temaet Dusjing etter gym på oppfordring fra lærere. 
Videre om folkeaksjonen for Mortensrud. 

 

 Møteplan: 2015/2016:  ok 
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  

 


