
 

 

 
 

Osloskolen 

 

Lofsrud skole 

 

Referat FAU møte. 

 

Tid: Fredag 19.3.2021 kl.1600-1700 

Sted: Teams 

 

1. Medlemmer      

Navn KL Medlemskategori Tilstede 

Brita Rørvær 
 

FAU V 

Hanana Affi 
 

FAU V 

Anav 
 

FAU V 

Kine Dogoni 
 

FAU V 

Ghazanfar Shazia 
 

FAU V 

Simab 
 

FAU V 

Pat Torgeirson 
 

FAU V 

Malik Adeel 
 

FAU V 

Ragnhild Juvik 
 

FAU V 

Gina 
 

FAU V 

Ranveig Syvertsen Køber 
 

FAU V 

Angela Eidaker Al Haseem 
 

FAU V 

Camilla RH 

Anne Cecilie Winther 

 
FAU   

Leder FAU   

V 

V 



Trond Nilsen 

Thomas Salamonsen 

 

REKTOR 

FAU                                        

V 

V 

SAKSLISTE  

 

Valg av referent 1/2021 Thomas Salamonsen. 

 

Rektor Informerer2/2021 

Rektor informerer litt om skolens økonomi. Økonomien var trang i 

2020, skolen fikk slettet ett etterslep på 6,4 mill.kr. fra 2019. Det 

fører til at vi nå sliter med ett merforbruk på 1,5 mill. Dette har 

rektor god kontroll på. 

 Rektor informerer om fremtidig plan for meråpen skole på kveld 

frem til kl 21:00. Elever kan da bruke skolen fra morgen til kveld 

til forskjellige aktiviteter, eller bare ett sted å være. Skolen har fått 

midler til 5 miljøterapeuter. 2 fra skolen, og tre utekontakter. I 

dette opplegget vil skolen samarbeide tett med klubben (Trine) 

Skolen har vært drevet etter trafikklys prinsippet rødt, gult grønt. 

Det har vært noe karantene, men føler skolen har sluppet billig 

unna. 5 lærere og noen elever i karantene. Skolen har drevet med 

fellesukeplaner på trinn, men klarte relativt raskt å komme tilbake 

til vanlig ukeplan tross digital undervisning. Sårbare elever har 

hele tiden hatt tilbud ved skolen. – Skolen har hver uke kjørt info 

om trafikklys farge osv via skolemelding og sms. – Noen føler det 

blir mye info, mens andre etterlyser mer, vi har hatt fokus på å 

ikke bare benytte barnas plattformer, også foreldrenes. – Det 

ansettes for tiden nye lærere. Det har vært en stor søkermasse med 

gode kandidater som vil jobbe på nettopp Lofsrud, 41 søkere til 4-

5 stillinger. Medieomtaler de senere år har bidratt til større 

søkermasse. Det skal ansettes en inspektør, slik at alle trinn har 

hver sin mellomleder. Julie Martinsen fra Høybråten er ansatt som 

inspektør. I tillegg til inspektør skal det ansettes lærer i musikk   

og krøv-lærer, realiststillinger og filologstillinger Det ligger ann til 

en elevmasse på 183 mot 170 forrige år. Vi hadde ett 

frafall/skolebytte på ca 40 elever. Skolen opplever nå positiv 

omtale og respons fra skoler som sokner til Lofsrud. – Vi har gode 

erfaringer med årets 8 trinn, ny strategi ved skolen har fungert bra 

for nye elever ved skolen. Vi har laget film som ligger på skolens 

hjemmeside for fremtidige håpefulle elever. Godt alternativ i disse 

koronatider til å få vist frem skolen på en smittemessig trygg måte. 

Ungdomsskolen vil være stengt i tiden frem til påske. Rektor 

håper det lar seg gjøre med oppmøte en eller to uker etter påske, 

noe koronasituasjonen vil vise etter hvert. – Rektor håper alle i 

FAU har fått telefon fra kontaktlærer med tanke på foreldremøte. – 



Leder for FAU etterlyser overfor rektor ett bedre hjem/skole 

samarbeid, det etterlyses en plan med målbare faktorer som kan 

ettergåes med tanke på hva som forventes, felles for alle lærere. – 

Rektor trekker frem at skolen stiller seg positiv til at det arrangeres 

arrangement ved skolen på kveldstid, (foreldre, skole,elev) noe 9A 

har prøvd med hell ved å arrangere pizza kveld hvor elevene laget 

sin egen pizza og det ble kjørt Quiz osv i skolens lokaler. Men nå 

pga korona har det blitt lite hjem/skole samarbeid. Rektor er 

nysgjerrig på tilbakemeldingene etter FAU møtet. – Info fra PAT: 

10 trinn har gjennomført foreldremøte på nett, og opplevde godt 

oppmøte, flere enn vanlig deltok. Pat etterlyser oversikt over når 

elevene har prøver o.l for å kunne bidra med ekstra ro i hjemmet. 

Ble møtt positivt fra 10 trinn. Tilbakemelding fra foreldre til 

lærere, «trenger innspill teams/oppfølging. Rektor påpeker at 

korona har vært slitsomt og tøft, men det har til tross medført noe 

positivt. Enkelte elever har «blomstret» og fått vist seg fra en 

bedre/positiv side. – Ønskeliste fra FAU leder * Kommunikasjon 

fra skole, send sms hvis det er viktige mailer/skolemeldinger sendt 

ut fra skolen * Positiv sms, bra/fint. * Its learning: Det ønskes ett 

minimumsnivå fra lærerne om ståa/vurderinger elev/lærer/foresatt. 

* Gjenninføre signering når info er lest på Its. Sjekke at også 

foreldre følger med og er på. * Temamøter for foreldre * 

Utviklingssamtaler trekke inn f eks 3 mål som følges opp videre 

gjennom året. Rektor er positiv til denne type utviklingssamtale. 

Ledelsen nevnte at de var redde for at ikke alle fikk med seg ny 

info om smittevern, Var egentlig info ut fra skolen lest av 

foresatte, mange plattformer å informere på. Det nevnes av rektor 

at det er for få som har med seg matpakke, det fører til mye 

unødvendig trafikk ut av skolen for mat kjøp osv – Det avtales at 

vi skal sette opp møte for å lage rammeplan skole/FAU. 

(Utviklingsgruppe lærere, FAU, og ledelse) Tar sikte på ett møte 

etter påske. – PAT : 10 trinn, ball. Hvis utgår, hva da? Sommerball 

nevnes av rektor når Covid situasjonen tillater det. 10 trinn 

fortjener ball… Det nevnes for eks at ball kan gjennomføres i 

kohorter over flere arrangement hvis Covid situasjonen krever det. 

Møtet med rektor avsluttes etter 40 min.  – FAU leder informerer 

om driftsstyret (DS) FAU og SMU, og det oppfordres til at noen 

melder seg til verv, nestleder og DS representant fra foreldre. 

Thomas Salamonsen sitter som leder for DS fra foreldrene. FAU 

leder ser frem til litt drahjelp fra representanter og en nestleder. _ 

Til SMU melder Oskar Greek seg fra 8E, og Kine melder seg fra 

9B. Applaus og takk for det!                                                                    

 

 

 

        

Eventuelt 3/2021 

                                                        NATTERAVN. FAU stiller seg positiv til å fortsette ordningen 

med natteravn. Det har til tider vert utfordrende å få nok deltagere 



til å gå enkelte kvelder. Det stilles spørsmål om organisering. 

Hvordan få nok ravner, felles med andre skoler eller trinnvis?    

  

 

 

 

Anne Cecilie Winther             Thomas Salamonsen 

                     

Leder FAU       FAU/referent  

 

 


