
Referat FAU på Lofsrud skole 

Sted: Personalrommet 

Dato for møte:  24.02.2015 

Neste møte: Fellesmøte kl 19-21 onsdag 

25.03.2015 

Til stede fra 8 

trinn: 

8A: ? 

8B: ? 

8C: ? 

8D: ? 

8E: ? 

Lærer: ? 

Til stede fra 9 trinn: 

9A: ? 

9B: Ayaan? 

9C: Nacima? 

9D: Nia 

9E: Malaika og Isha 

Lærer: Andreas 

Gustavsen 

Til stede fra 10 

trinn: 

10A: ? 

10B: ? 

10C: ? 

10D: ? 

10E: ? 

Lærer: ? 
 

 

 

 

 

 

   

  
FAU verv: 

FAU leder: Rolf Klemetsen/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: ? 

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: ? 

Tilstede: 
Nina Tveit 

Per-Bjørnar Bø 

Rolf P. Klemetsen 

Karin Uv 

Hilde Sofie Korslund 

Jorunn S. Knutsen 

Samuel Yonathan 

Eivind Johansen 

Kari Berget 

  

Forfall: 
Håkon Helmersen 

Arild Larsen 

Bernt Ringvold 

Jason Rowe 

Ann K Fuglem 



  
Sak nr     
30 – 

14/15 
  Innkalling og saksliste godkjent 

31 – 

14/15 
  Referat fra forrige møte godkjent 

32 – 

14/15 
  FAU informerte elevrådsrepresentantene om at de kan søke økonomisk støtte fra FAU-fondet. De må søke i 

god tid i forkant, oppgi hva midlene ønskes brukt til og gi begrunnelse. 

  
33 – 

14/15 
  Fordeling på trinnvise møter. Oppsummering i plenum, se pkt 34. 

34 – 

14/15 
8. 

trinn 
 Ønske om muligheter for oppbevaring på skolen (hyller, knagger, skap) 
 Elevrådsrepresentantene skal kartlegge interesse for: 

- samling/disco for trinn/klasse 

- gluten/laktosefri mat 
- sjakklubb 

- spørsmål til politikere under planlagt paneldebatt på Mortensrud Torg 6. juni 

- 10. klassetur, innspill til foreldrene 
34 – 

14/15 
9. 

trinn 
Status ved Andreas: 

 Det var hektisk før vinterferien. 
 En veldig grei gruppe, få problemer. 
 Trinnet var nylig på besøk på Operaen. 
 Fra uke 10-14 skal elevene besøke videregående skoler (1-2 dager pr elev). 
 9. trinn har tidligere år deltatt på 2 dagers Sjøskole i Oslofjorden. Sjøskolen har kun kapasitet til å 

ta imot 70% av Oslo-elevene og i år er Lofsrud dessverre blant de 30% som ikke får tilbudet. 

Andreas tar opp med rektor at elevene bør få en annen tur/annet opplegg som kompensasjon for 
dette. 

Status fra elevrådsrepresentantene: 

 Det blir trinnfest torsdag den 19. mars. Flere fra 9A ønsker ikke bruke penger på det, men spare 

det til 10. trinnstur. Elevrådsrepresentantene ordner med påmeldingslister med bindende 

påmelding og samtidig betaling av kr 50. De fleste foreldrevakter er på plass, det blir evt sendt ut 

en påminnelse. 
 Ønske om ny volleyballturnering eller kanonballturnering. Dette må arrangeres av elevrådet (en 

annen turnering arrangeres av lærerne). 
 Alle klasser driver og planlegger innsamling ift 10. trinnstur. Andreas informerte om at det trolig 

vil bli sen muntlig eksamen våren 2016 og at turen derfor bør være senest primo/medio mai. 
 Ønske om at ball i 10. trinn holdes utenfor skolens lokaler, evt låne naboskoler. Elevrådet må ta 

opp dette med Hege Skau-Nilsen. Pga bytte av ventilasjonsanlegg kan det være tidspunkt for ball 

må forandres på ift tidligere ball. 
 Noen elever er opprørte over anmerkninger når man kommer 1 min for sent til timen. Andreas 

svarte at uansett hvor sen man er, så forstyrrer man undervisningen. 
 Ønske om skap. Lukkede skap tillates ikke pga plass/rømningsveier. Åpne skap kan tillates, men 

ulempe om bøker forsvinner, da må eleven erstatte selv. 
 Elevene ønsker planlagte/fastsatte datoer for prøver ila et halvår, men i følge Andreas er det 

vanskelig å planlegge da det er mye uforutsett som skjer i løpet av et halvår. 

34 – 

14/15 
10. 

trinn 
 Elevene er veldig fornøyde med gjennomføringen av ballet 
 Ønsker flere trinnfester/sosiale arrangementer 
 Ønsker mer informasjon om prøvemuntlig eksamen 
 Ønsker en hyggelig 10. trinnsavslutning med utdeling av vitnemål etc. Elevene blir gjerne med og 

bidrar til planlegging av dette. 
 Hadde ønsket at det ble avholdt Operasjon Dagsverk og tur med Hvite Busser 
 Misfornøyde med for kort frist/påmelding til ski/aktivitetsdag og ønsker bedre 

planlegging/informasjon i forkant. 



 Misfornøyde med at det ofte hoper seg opp med mange innleveringer/fremføringer på samme dag 
 Misfornøyde med mye bruk av vikar – særlig i Kunst og Håndverk; ved vikar i dette faget får 

ikke elevene sløyd. 
 Uenige i bruk av anmerkninger. Noen lærere gir anmerkninger ved dobesøk i timen. 
 Savner tørkepapir på elevdoene. Det er nesten alltid tomt for tørkepapir. FAU tenker også dette er 

veldig uheldig, da det er viktig med god håndhygiene. 

35 – 

14/15 
  Natteravn – Status 

9. trinns foreldre har ansvar fredag 27. februar. Det har vært liten respons, men det ble konkludert med at 

mange e-post adresser er utdaterte. Skolen bør oppdatere sin oversikt over kontaktinfo (både e-post og 

telefon). Det er imidlertid bra nok dekning med 7 foreldre som stiller. De siste ukene har det vært mye bråk 

på senteret/Kiwi på ettermiddags/kveldstid (samlinger av ungdommer ca 18 år). Politi har opprettet eget 

kontor ved Frikirken. 
36 – 

14/15 
  Status for gym-situasjonen og andre oppfølgingssaker 

Fjellhallen ble stengt på nytt. Skoleledelsen ønsker at FAU sender klage til Bymiljøetaten vedr dette. Rolf 

Klemetsen skriver utkast til klage. 
37 – 

14/15 
  Facebookgruppen til «Lofsrud Skole FAU», Rolf informerer. 

Det er pr nå 9 medlemmer i denne gruppen. All informasjon (agendaer/referater/planlegging til 10. 

trinnsturer/avstemninger) vil bli samlet på denne siden. 
38 – 

14/15 
  Eventuelt 

Eivind Johansen informerte om Facebookgruppen «Foreldre til barn på Lofsrud skole». Hensikt med denne 

gruppen er å diskutere problemstillinger (innetid, oppgaver etc) med andre foreldre. FAU-representantene 
oppfordres til å tipse foreldre i klassene om denne gruppen. 

Eivind tipset også om Røde Kort, som kan bistå ved konflikter mellom elever, dersom skolen ikke klarer å 

håndtere dette. Røde Kort har et eget meglingsteam, hvor flere har jobbet i Konfliktrådet. 

    Møteplan: 2014/2015: 

Fellesmøter kl 19-21: ons 22.10.2014, tor 15.01.2015, ons 25.03.2015 

Trinnmøter kl 18-20: ons 03.12.2014, tir 24.02.2015, tor 07.05.2015 

Styre/kjerneutvalg: Kl 18-19 før fellesmøter, ellers etter behov 

 

 

  

 


