
 
 

Referat FAU på Lofsrud skole 
Skoleåret 2016/17 
 
Møte: FAU møte nr. 01 – 16/17 – fellesmøte 
Tid: Tirsdag 27/9- 2016 | start kl. 19.00 – slutt kl. 21.00 
Sted: Lofsrud skole, personalrommet 
Tilstede: Ingvild Brusevold (avtroppende leder), Ingunn 8A, Katrine 8B, Signa 8C, 
Shakil 8D, Sanda 8E, Stine, 9A, Lise  9B, Pat 9C, Charlotte 9E , Anette, 10C 
 
Ikke tilstede: 9D, 10A, 10B, 10D og 10E 
 
Neste møte: 27.10 kl 18 (Trinnmøte) 
 

Sak nr. Sak 

1-2016/2017 Velkommen til nye representanter. 
Kort presentasjonsrunde av alle FAU representanter. 
 
Ingvild informerer om FAU og møtegang. 
 
9E og 9D har enda ikke valgt FAU representant for neste år. FAU ønsker at 
dette enten blir gjort på siste foreldremøte på våren, og at første møte holdes 
tidligere slik at nye FAU kan komme i gang tidlig. 

2-2016/2017 Valg av referent 
Charlotte 9E 

3-2016/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjent 

4-2016/2017 Godkjenning av referat fra forrige møte 
Godkjent 



5-2016/2017 Rektor informerer 
Rektor vil informere mer på neste møte når ny FAU leder etc er på plass. 
Redegjorde kort om at skoleåret er godt i gang og alt går bra. 
Litt færre elever i år. 4 nye lærere. 
 
Når FAU har trinnmøte oppfordres elevene til å forberede sakene sine på 
forhånd. Elevene deltar fra kl.18-19 på trinnmøter, og da kan de ta opp saker 
med sine representanter. Helst konkret saker. 
 
Hvis FAU ønsker mattekurs for foreldrene med Hana i år også, så må FAU 
betale for de to som jobber sammen med henne på dette. 5000 kr. Dette Til 
notat. 
 
Referat fra FAU møter sendes først til gjennomlesing til rektor og FAU, deretter 
sendes det til alle FAU representanten som mailer disse videre til sine klasser! 
Referatet legges også ut på hjemmesiden til Lofsrud. 
 
Fau har egen facebook side. Alle nye representanter må melde seg på der/bli 
venn med leder ;). Referat og alt annen info legges også ut på facebook i tillegg 
til mail. 
 
Ved nødvendig direktemelding kan Rektor bistå med felles tekstmeldinger. 
 

6-2016/2017 Valg av FAU-leder, nestleder, sekretær og kasserer 
Lise Ones 9B, FAU-leder 
Shakil Ahmad 8D, nestleder 
Katrine Slapgård 8B, kasserer 
 
På rundgang til de uten verv: referent. 
(Ved skriving av referat: bruk møteinnkallingen som MAL. Send for 
godkjenning til FAU-leder, nest-leder og rektor. Etter godkjenning, send det til 
alle FAU representanten med oppfordring til at de formidler det videre til 
klassene sine.) 
 
TUSEN TAKK FOR INNSATSEN TIL INGVILD BRUSEVOLD 
 

7-2016/2017 Korps og loppemarked. Avtale med FAU.  
 
10. trinn får dette tilbudet først. Deretter førstemann til mølla prinsippet. Klasse 
10B ved Elbjørg har meldt sin interesse. Oppdraget går til 10B med frist om å 
stille fulltallig deltagerliste i uke 41. (minimum 15 sty) 
 
Charlotte tar ansvar for avtaleskriving med Mortensrud skolekorps. 



8-2016/21017 Forslag: Sosialkomité og turkomité. 
 
Går ut. 

9-2016/2017 Skoletur på 10. Trinn 
 
Kort erfaringsdeling:  
Lurt å starte tidlig hvis man skal samle inn mye penger. Turen er det foreldre i 
hver klasse som står for, sammen med elevene. Skolen må godkjenne. 
 
Rektor på godkjenne et pedagogisk opplegg 
Lærerne kan bli med på dagtid i uka, men natt og helg må foreldre være med og 
ta ansvar for. 
 
Ikke vanlig å dra til utlandet, siden det ofte krever mye penger. Det er viktig at 
alle i klassen kan bli med, og det er ikke lov å kreve at hver elev (foresatte) skal 
betale penger for tur.  
 
MEN – destinasjonen er opp til hver enkelt klasse. 
 
(NB danskebåten blir ikke godkjent) 
 
 

10-2016/2017 Informasjon om yrkesmesse på Lofsrud høst 2016 
 
Torsdag 17.november kl 1730 – 2000: 
*Utdanningsetaten vil ha stand med info om diverse skoler og utdanning 
*FORELDRE ved Lofsrud vil presentere forskjellige yrker og hva som må til av 
utdanning for å få disse jobbene. 
 
MÅL: å inspirere og motivere elever til skoleinnsats gjennom bedre kjennskap til 
yrker og hvilke krav som settes. 
 
Alle FAU representantene må kontakte sin klasse og oppfordre foreldre til å 
stille! Alle yrker er interessante! Hvis det er flere som har samme yrket kan disse 
stå sammen. 
 
Send beskjed om dette til klassen din og spør: HAR DU LYST TIL Å 
PRESENTERE YRKET DITT? Uhøytidelig, vennlig og upretansiøst.  
Meld ifra til Trond Sorknes: sorkntro@gmail.com, 95252890  
 
Alle som blir med møtes før messa til et planleggingsmøte 10.november kl 1900 
(med forbehold om endringer) 
 
 
 



11-2016/2017 Info om Natteravn v/Bernt Ringvold er ansvarlig for Natteravn på Mortensrud 
mail: berntrin@hotmail.com, 91100890 
 
Kort info: 4 skoler deler på oppgaven. 
Hvert trinn må 2-3 ganger i løpet av året stille med 5-10 voksne som går 
natteravn fra Maliks på senteret fra kl 2130 til 2330.  
Vester ligger på Maliks 
Natteravn ansvarlig for hvert trinn har ansvar for å skaffe folk. 
Gå en runde rundt alle skoler og fritidsområder, rundt blokkene og senteret og 
der det ferdes folk. 
 
Hvis noe skulle skje, ring Manglerud politiet (patrulerende bil): 22705190  
 
Natteravnansvarlig:  
Natteravn 8 kl - Katrine Slapgård, 8B 
Natteravn 9 kl - Stine, 9A 
Natteravn 10 kl Anette, 10C 
 
Datoer: 
28.10.2016 – 9. Trinn 
25.11.2016 – 8. Trinn 
16.12.2016 – 10. trinn 
27.01.2017 – 9. trinn 
03.03.2017 – 8. Trinn 
31.03.2016 – 10.trinn 
12.05.2017 – 9. trinn 
 

 Eventuelt 
Trivselsprosjekt 1: Støymåling innendørs. FAU, ved Charlotte, skriver et ønske 
om utredelse til utdanningsetaten via skolen.  
Trivselsprosjekt 2: uteareal. Kan de oppgraderes? Diskuteres videre med rektor. 

 Møtedatoer for skoleåret 2016/2017 
27.10 kl 18 (Trinnmøte) 
30.11 kl 19 (Fellesmøte) 
12.1 kl 18 (Trinnmøte) 
1.3 kl 19 (Fellesmøte) 
20.4 kl 18 (Trinnmøte) 
10.5 kl 19 (Fellesmøte) 
På møtene som starter kl 18 vil elevrådsrepresentanter også delta 
 
 

 


