
 
 

FAU på Lofsrud skole Skoleåret 2015/16 
 

Referat  
 
Møte: FAU møte nr. 02 – 15/16 – trinnmøte og fellesmøte 
Tid: 3. Desember 2015 | start kl. 18.00 – slutt kl. 20.00 
Sted: Lofsrud skole, personalrommet 

 
Til stede:  
Rektor Bitten , første del 

Til stede fra 8 trinn:  
8A: Mohammed A Ibrahim 
8C: Trond Sorknes  
8E: Charlotte Røhder Tvedt 
 
 
 
 
Ikke til stede: 
8B:  
8D:  

 

 

Til stede fra 9 trinn: 
9B: Eldbjørg Johansen 
9C: Arild Larsen, Håkon 
Helmersen 
9E:Merete Strand Kindingstad 
 
 
 
Ikke til stede: 
9A:  
9D:  
 
 

Til stede fra 10 trinn: 
10B: Rosenda Kyvik,  
10C: Inge Eriksen 
10E: Ingvild Brusevold,  
 
Ikke til stede: 
10A 
10D 
 

 
FAU verv:  
FAU leder: Ingvild Brusevold (10E) 
Nestleder: Charlotte R. Tvedt (8E) 
Referent: Eldbjørg Johansen 
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: Rosenda Kyvik 
 

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: 
 
13. januar 2016 
1900-2100 
 

 
 
 

Sak nr. Sak 

13 - 15/16 Valg av referent. – Eldbjørg Johansen 

14 – 15/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

15 – 15/16 Godkjenning av referat fra forrige møte 



16 – 15/16 Elevrådet informerer: Elevrådet hadde vært på en elevrådskonferanse der 
mobbing og inkludering var et av temaene.  

17 – 15/16 Rektor informerte nye medlemmer om hva trinnmøter går ut på. Vi diskuterer 
sak, og ikke personer. Elevene tar opp saker de ønsker å gjøre noe med.  
 

18 – 15/16 Dagravn – Oppstart.  
 
Ang. Dagravn, så sjekker vi om Rotary kan ta på seg oppgaven. 
Samt: 
*Prinsdalen eldresenter - går faste turer en gang i uken fra påske. 
*Mortensrud kirke - Anne Kathrine Fuglem (10D) skal sjekke 
(ikke tilstede) 
*Hva med Søndre Nordstrand invandrer forening? Finnes de, og er det 
noen som kan spørre? 
 
Kom gjerne med forslag  til andre grupper. 
 
 

19 – 15/16 ANBEFALING: 
FAU anbefaler alle klasser til å ha en sosialkomite.  
Anbefaler at 8.trinn velger sosialkomite på høsten og arrangerer noe sosialt for å 
få et godt klassemiljø. 
 
Det samme gjelder for turkomite. Det velges en turkomite på 8.trinn, som 
arbeider aktivt for å samle inn penger i tre år, til avslutningstur på 10.trinn. 
 

20 – 15/16 Valg av natteravnansvarlig for 10. trinn: 
Rosenda Kyvik ble nattravnansvarlig for 10. trinn. 
 
Møt opp på Maliks kl 21.30  på fredagskveld. Den som har ansvaret får utlevert 
2 sekker. Alle må bruke vest og ansvarlig fører logg når runden er over.   
Alt ligger i sekkene. 
 

21 - 15/16 Info fra FAU-møte i skolegruppe A. 
Ingvild deltok fra Lofsrud. Kort orientering.  
-Saken utsettes til neste møte på grunn av tidsmangel. 



22 – 15/16 Orientering om folkemøtet 28/11-15. Hva skjer på Mortensrud framover? 
-Saken utsettes til neste møte på grunn av tidsmangel. 

23 – 15/16 Eventuelt 
 

 Hege Schou-Nilsen informerte om  Nasjonale prøver. 
Når det gjelder resultatet for Nasjonale prøver er det mange faktorer som 
spiller inn. Det kommer mange elever med manglende grunnleggende 
ferdigheter til Lofsrud skole.  Modning kan spille inn og læring går litt sakte 
for enkelte. Mange elever mangler utholdenhet – sliter med  å jobbe i 1 ½ 
timers prøver.  Det kommer elever fra mottak til skolen som aldri har hatt 
engelsk. Lofsrud har tett samarbeid og utveksler god erfaring med 
barneskolene. 
 
Nasjonale prøvene  er veldig gode – og det er gode målinger for  skolen. 
Her måles de  grunnleggende ferdighetene. Prøvene blir analysert – og de 
bruker de aktivt  til barneskolene  som får  resultatene og ser hvor de må 
jobbe bedre.    
 
De er spesielt opptatt av prøvene på 9.trinn. De viser  hva skolen har klart  å 
løfte elevene  fra 8. til 9. Det var flotte resultater  for dette årets 9.trinn. 
Det har vært stort fokus på lesing/skriving – og det har gitt resultater. 
Matematikkprøvene var det også bra resultater på. 
Mange elever sliter med mål og vekt. Viktig at alle øver på dette hjemme. 
Forsker analyserer prøvene som skolen jobber ut ifra. 
 

 BALL for 10.trinn den 5.februar 2016. 
 
Det blir arrangert flotte Ball  hvert år på Lofsrud.  Det er foreldrene på 9. 
trinn som 
er vakt og elevene på 9. trinn er servitører. 
FAU representantene på 9.trinn må skaffe 4 vakter hver + 1 vara. 
 
ØNSKER DU  Å VÆRE VAKT, GI BESKJED TIL DIN FAU 
REPRESENTANT. 
 

 Mobil hotell er innkjøpt og skal monteres i alle klasser. 

 På alle trinn tigges det penger i kantinekøen. Det har vært ubehagelige 
episoder.  Blir det ikke bedre, blir det vurdert om kantinen må stenges. 
FAU foreslår å lage holdningskampanje – ikke kaste søppel og ikke tigge 
penger.  Det må være mere voksentetthet i køen. 
Til forelder: Sørg for at ditt barn har med matpakke. 
 

 FAU foreslår at Hanan kan holde mattekurs for foreldrene på 10.trinn 
og evt. for hele skolen.  Mohammed spør Hanan om når hun kan.  Og 



vi vil spørre Rektor om hun kan sende ut info og innkalling på SMS. 

 Ledelsen ved Lofsrud besøker nå barneskolene på høsten  for å få flere 
elever til å begynne på denne skolen. 
Det kom forslag om å lage brosjyre fra skolen  og dele den ut til foreldre 
på 7.trinn. 
 

 
 

 
 

 

 Oppfølgingliste: 
 

 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  

 
  
Referent: Eldbjørg Johansen 


