
Referat FAU på 

Lofsrud skole 

Sted: Personalrommet 

Dato for 

møte:  15.01.2015 

Neste møte: 

Trinnmøte kl 18-20 

tirsdag den 24. feb 2015 

FAU verv: 

FAU leder: Rolf 

Peder Klemetsen 

Nestleder FAU: 

Per-Bjørnar Bø 

Referent: Kari 

Berget 

Kasserer: Håkon 

Helmersen 

Trinnkontakt i 

FAU Styre: 

-  8 trinn: Per-

Bjørnar Bø 

-  9 trinn: Trude 

Antonsen (Karin 

Uv) 

- 10 trinn: 

Eldbjørg Johansen 

Natteravn: 

Hovedansvarlig: 

Bernt Ringvold 

8 trinn: Arild 

Larsen 

9 trinn: Hilde 

Korslund 

10 trinn: Gunnar 

Berre 

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: Gro Johre 
 9. trinn: Andreas Saltvik 

Gustavsen 
 10.trinn: 

  
Sak nr Sak Kommentar 
21 - 

14/15 
Godkjenning av 

innkalling og 

saksliste 

Innkalling og saksliste godkjent. 

22 - 

14/15 
Godkjenning av 

referat 
Referat godkjent. 

23 - 

14/15 
10. trinns ball 

  

  

  

  

  

Hege Skau-Nilsen informerte om 10. trinns ball fredag den 6. feb, hvor 

foreldre i 9. trinn er vakter. Det er to skift; kl 1715-2030 og kl 2015-0000. 

Det må være en hovedansvarlig pr skift (overta nøkler, overbringe 

informasjon etc). 10 vakter pr skift + et par i reserve. 20 elever fra 9. trinn 

skal servere. Hege sender vaktliste til foreldrekontakter i 9. trinn for 

utfylling. Hilde Korslund er ansvarlig for samordning til komplett liste, inkl 

navn på to hovedvakter. 

24 -

  14/15 
Flerbrukshall/ 

Klemetsrud 

Fjellhall 

Kjell Petter Askersrud informerte om Flerbrukshall og historikken for 

Klemetsrud Fjellhall de siste 20 år, da hallen første gang ble stengt. 

Fjellhallen åpner ikke 1. feb som planlagt, men blir utsatt i minst 8 uker. 

Ting er på gang, men det er lange politiske prosesser og man må ha 

bevilgninger. Flerbrukshall på Mortensrud er ett av tre fokusområder i Oslo 

for de neste tre årene. Mulig byggestart av flerbrukshall er 1.1.2017. Det 

vises til Facebooksiden «Flerbrukshall på Mortensrud». 

Enighet i FAU om at Mortensrud trenger nasjonal oppmerksomhet i media, 

både når det gjelder flerbrukshall og stengt fjellhall/dårlig eller manglende 

tilbud for gym for elever på Lofsrud Skole. FAU er skeptisk til en elevstreik, 



men positiv til forslag som kom opp om at gymlærer og elever tropper opp 

på rådhuset (når bystyremøte) iført treningstøy for å holde gymtime der – 

sammen med presse. Som en varslet/morsom aksjon, men som 

forhåpentligvis vil vekke nasjonal oppmerksomhet. 
25 -

  14/15 
Rektor 

informerer 
Elevundersøkelsen er avsluttet, men ikke åpen for resultater ennå. Nå 

foregår undersøkelsen «Ung i Oslo», denne er ferdig i uke 7. 

Det ble tidligere etterlyst informasjon om kantinas mattilbud på skolens 

nettside.  Rektor mente dette var et godt forslag og informasjon vil bli lagt 

ut. De har tidligere ikke fått spørsmål om allergier/intoleranser etc, men 

oppfordrer til å gi beskjed til skolen. 

Rektor legger også ut informasjon om Natteravn på Fronter. 

Budsjettet er ikke vedtatt, men det vil gå med overskudd. 

Ny inspektør er ansatt. Det er ellers en stabil lærersituasjon. 

Rektor kan, ved etterspørsel,  sende foreldrekontakter oppdaterte 

klasselister. 

Vedr hyller i klasserom: 

Klassene kan søke om hyller, men ingen har søkt ennå. Man må være 

oppmerksom på at eleven er erstatningspliktig for bøker som blir borte. 

Etter påske skal 9. trinn på besøk til videregående skoler. 
26 -

  14/15 
Skoletur på 10. 

trinn 

  

Bernt informerte. Siste eksamen er allerede 5. juni, noe som gjør det lettere 

å gjennomføre tur enn om eksamen kommer sent. Føring er dagstur eller 1 

overnatting – eller evt legge tur til helg og få flere overnattinger. 

Årets reisemål for 10. trinn: ulike leirskoler, f eks leirsted på Malmøya. 

Innspill: det bør lages erfaringsrapporter (i perm) som informerer om hvor 

lang tid i forkant man bør begynne å jobbe med tur, steder, økonomi etc. 

Det ble foreslått å lage lukket FB-gruppe for FAU med avstemninger etc. 

Rolf P. Klemetsen tar ansvar for dette. 
27 - 

14/15 
Tilbud til elevene Spørsmål fra FAU v/ Kari Berget til rektor: hvorfor har ikke Lofsrud Skole 

likt tilbud til elevene som mange andre skoler har – som f eks tur med Hvite 

busser til Polen og Tyskland, Operasjon Dagsverk, holdningskampanje 

MOT og ski/vinteraktivitetsdag med tur lenger unna enn Leirskallen? Dette 

manglende tilbudet kan gjøre at foreldre med yngre barn vurderer å søke 

disse, når de skal opp i 8. trinn,  over til andre ungdomsskoler med bedre 

tilbud. 

- Tur med Hvite busser til Polen og Tyskland: 

Ikke vært det på Lofsrud på ca 10 år. Skolen har sagt konsekvent nei til 

utenlandsturer pga utfordringer med økonomi/overnattinger. Tur må i så 

fall  være foreldrearrangert, dette kan tas opp på et foreldremøte. Man bør i 

så fall også begynne og spare penger/jobbe med det i 8. trinn. 

Innspill fra FAU: En slik tur bør være et faglig arrangement i skolens regi. 

Høre med FAU på en skole som deltar på Hvite busser, for eksempel 

Abildsø, invitere de til et møte hos oss for å høre deres erfaringer etc. 

- Operasjon Dagsverk (OD) 

Blir ikke lenger avholdt på Lofsrud, da det erfaringsmessig kun har vært ca 

30% av elevene som har fått seg jobb. Stor konkurranse med videregående 

skole da de har OD samme dag. Men det var stor uenighet blant lærerne da 



OD ble avviklet for skolen og rektor sier dette skal nå tas opp på nytt. 

- Holdningskampanje Mot 

En representant fra MOT har tatt kontakt med skolen og det vil bli noe av 

dette. 

- Ski/vinteraktivitetsdag 

Lærerne på hvert trinn avgjør reisemål sammen med elevene. Noen har reist 

til Norefjell, Trysil, mens andre har vært i Leirskallen. 

FAU ønsker å ta opp dette med tilbud til elevene på neste trinnmøte for å 

høre hva elevene selv tenker om dette. 
28 – 

14/15 
Natteravn Bernt informerte kort. 

29 - 

14/15 
FAU-konto FAU konto – hva skal pengene brukes til? 

Det er liten bevegelse på konto og det står ca 27 000 på den. FAU kan bistå 

med penger om det trengs til noe, f eks til noe sosialt for trinnene, evt 

avslutningstur for 10. trinn. Kan informere om det på neste trinnmøte. Må 

søke om beløp og begrunne. FAU trenger innspill til gode inntektskilder, evt 

sende spørreundersøkelse til foreldrene – tips til dugnader etc. 
30 - 

14/15 
Eventuelt   

  Til stede Kjersti P. Kleve, Per-Bjørnar Bø, Håkon Helmersen, Rolf Peder Klemetsen, 

Karin Ulv, Anne Kathrine Fuglem, Samuel Yonathan, Bernt Ringvold, 

Annika Gederås, Kari Berget. 

      

      

  

  
 

 

 

 


