
 
 

Referat  FAU på Lofsrud skole 
Skoleåret 2015/16 
 
Møte: FAU møte nr. 04 – 15/16 – fellesmøte 
Tid: 12. mai 2016 | start kl. 18.00 – slutt kl. 20.00 
Sted: Lofsrud skole, personalrommet 
Til stede: Charlotte Tvedt (8E), Ivar Nicolaysen (8A), Arild Larsen (9C), Trond Sorknes (8C), 
Uzma (9B),   Ingvild Brusevold (10E), Merete (9E) 
 

Sak nr. Sak 

44 - 15/16 Valg av referent. 
Trond er referent i dag. 

45 – 15/16 Godkjenning av referat fra forrige møte. 
Godkjent 

46 – 15/16 Elevundersøkelse – oppfølging 
Skolen jobber med oppfølging og vil ha ny undersøkelse til høsten. Pga noen 
missforståelser kan det se ut til at 2 klasser ikke har svart. Skolen vil jobbe for at 
dette ikke skjer ved neste undersøkelse. 
Det ble også diskutert felles klasseaktiviteter, gjerne på skolen, for å styrke 
samholdet og klassemiljøet. Dette må i så fall tas opp til høsten 
 

47 – 15/16 Info fra skoleledelsen 
Helsesøster fast ansatt. Denne vil veksle med å være til stede 2 dager i en uke 3 
dager neste uke. Skolen er fornøyd med dette. 
 
Noen endringer i lærerstaben: Marit (Mat og helse) slutter, men vil være vikar en 
periode til høsten. 
Andreas slutter og ny person kommer. Emil (assistent) slutter. Generelt så er 
personstaben meget stabil. Antall elever er også stabilt. 
 
Kantina er nå også åpen på morgen og dette har vært populært. 
 
Det har vært avhold mattekurs for foresatte. Dette var vellykket. 
 



Det pågår en diskusjon om lengden på undervisningsøktene skal endres fra 90 
til 60 minutter. Dette blir i så fall ikke gjort før høsten 2017.   
   

43 – 15/16 Fortsatt planlegging av utdannings-/yrkesmesse på skolen. 
Dato er nå satt til 13. oktober 2016 
Planleggingsmøte 15 september 2016 (årets FAU deltar!) 
Ting å tenkte på: 

• Hvordag skal et eventuelt kakesalg gjennomføres og hvem skal få 
inntektene? 

• Nytt 8. trinn bør også involveres 

• Jobbe videre med å finne personer som kan presentere sitt yrke 
  

48 – 15/16 Neste år FAU møte datoer: 
8.9 kl 19 
27.10 kl 18 
30.11 kl 19 
12.1 kl 18 
1.3 kl 19 
20.4 kl 18 
10.5 kl 19 
På møtene som starter kl 18 vil elevrådsrepresentanter også delta 
 
Ny kasserer må velges på første møtet til høsten 

49 15/16 Eventuelt 
For å øke trivselen og forebygge mobbing så ble det diskutert hva som kunne 
gjennomføres av felles klasse/trinnaktiviteter.  
Forslag var overnatting på skolen med spill/(skrekk)film/andre turneringer. 
Alle forslag mottas med takk! 

 


