
 
 
Referat FAU på Lofsrud skole 
Skoleåret 2016/17 
 
Møte: FAU møte nr. 02 – 16/17 – trinnmøte 
Tid: Onsdag 27/10- 2016 | start kl. 18.00 – slutt kl. 20.00 
Sted: Lofsrud skole, personalrommet 
Neste møte er onsdag 30/11 kl 19.00-21.00 
 

Sak nr. Sak 

1-2016/2017 Velkommen til nye representanter. 
Kort presentasjonsrunde av FAU representanter. 

2-2016/2017 Valg av referent: Ingunn Husmoen 
 

3-2016/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjent 

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

5-2016/2017 Rektor informerer. Inspektør John Betsi var tilstede 

6-2016/2017 Oppdatering fra Yrkesmessekomiteen 
Torsdag 17.november kl 1730 – 2000: 
*Utdanningsetaten vil ha stand med 13 representanter for hvert 
utdanningsløp og info om diverse skoler og utdanning 
*FORELDRE ved Lofsrud vil presentere 20 forskjellige yrker og hva som 
må til av utdanning for å få disse jobbene. 
*I tillegg blir det en Kafé. 
 
MÅL: å inspirere og motivere elever til skoleinnsats gjennom bedre 
kjennskap til yrker og hvilke krav som settes. 
 
Det er nå laget invitasjon og plakat som snart blir sent ut. 
 
Fint hvis FAU representantene kontakter sin klasse og oppfordrer spesielt 
foreldre med håndverksfag til å stille, da vi mangler representanter fra disse 
yrkene. 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. 
 



10. trinn ønsker å selge kaker i kaféen til inntekt til 10.trinns tur. Dette må 
avklares med Ivar Nikolaisen i Yrkeskomiteen. 
 

7-2016/2017 Trinnmøte 10. trinn  
–Kort erfaringsdeling og tips angående 10.trinnstur:  
Lurt å starte tidlig hvis man skal samle inn mye penger. Turen er det 
foreldrene i hver klasse som står for, sammen med elevene. Skolen må 
godkjenne. FAU -representantene opplever at ikke alle elever og foreldre er 
like ivrige og engasjerte i å bidra. Viktig å spille ballen over til elevene. Vi 
foreldre kan hjelpe og støtte, men det er elevene som må engasjere seg og 
jobbe for å få inn penger til tur. Det kan være lurt å opprette en egen 
turkomite med noen elever og foreldre, som setter igang ulike 
innsamlingstiltak. 10 A skal bl.a. ha kakelotteri på Senteret og pakke varer for 
kunder på KIWI.   
 
Rektor må godkjenne et pedagogisk opplegg 
Lærerne kan bli med på dagtid i uka, men natt og helg må foreldre være med 
og ta ansvar for. 
 
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. Erfaring fra tidligere år er at det er 
veldig dyrt med transport, f.eks å leie buss. Kan være lurt å arrangere en tur i 
nærheten. F.eks overnatting på en turistforeningshytte i Marka, eller på 
Holmenkollen Parkhotel. 
 
- Skoleball i februar hvor foreldre på 9. trinn stiller opp som vakter og 9. 
trinns elever stiller som servitører. Spør Bitten om dato for dette 
arrangementet. Inspektør Hege Skau har ansvaret. 
 
- 10. trinn ønsker å arrangere overnatting på skolen for hele trinnet. 
 
- En komité i Elevrådet skal arrangere Luccia tog og Jakten på Julestjernen.  
 
Trinnmøte 9.trinn 
9. trinn har noe stygg ordbruk blant elevene, også innad i vennegjengene. 
Lærere og ledelsen ønsker å få bukt med dette og vil satse på en kampanje 
med fokus på språk og sosialt samvær. De vil engasjere elevene om hvordan 
vi bør være mot hverandre. Dette er noe vi i FAU syns er svært viktig, og 
som vi kommer til å følge opp på neste møte for å høre hvor langt skolen har 
kommet i denne saken. 
 
- 9. trinn ønsker å arrangere en filmkveld på skolen for hele trinnet. 
 
- Elevene på 9. trinn lurer på hvorfor ikke skolen har Operasjon Dagsverk. 
Dette må vi spørre Bitten om. 
 
Trinnmøte 8.trinn 
Fra 8. trinn var det kun en representant fra 8B. Tomas, som er lærer på 
trinnet, skal sjekke med Bitten om elevrepresentantene har fått god nok 
informasjon. De har kun hatt et elevrådsmøte i høst.  
 



- Brage i 8B sa at det har vært en del bråk rundt bordtennisbordene, og 
ønsker tydeligere regler som blir hengt opp på veggene rundt. På grunn av 
mye bråk, herjing og løping i Gata (inne), har ledelsen som en konsekvens 
bestemt at 8. trinn har måttet være ute i friminuttene denne uken.  
- Vi foreldre lurer på om elevene har nok å finne på og gjøre i friminuttene. 
Fint hvis elevrepresentantene på 8. trinn spør elevene om det er noe de 
savner i friminuttene. Er det ønskelig med klasseutstyr som fotball, 
basketball, stikkball, kortstokk etc.? Vi ønsker å høre med Bitten om dette er 
noe skolen kan se seg råd til å kjøpe inn i så fall, eller om man kan skaffe 
dette på annen måte. 
- Vi foreldre lurer også på hvilke ønsker elevene har til ulike sosiale 
arrangement som f.eks spillkveld, fest, overnatting på skolen. Brage nevnte at 
elevrepresentantene kunne lage en elevundersøkelse for å sjekke elevenes 
ønsker. 
- Informert om at det blir gjennomført en obligatortisk trivselsundersøkelse i 
november. I tillegg har skolen forslag om en ny undersøkelse, siden det ble 
avdekket mobbing på forrige års elevundersøkelse. Fint om Bitten informerer 
mer om dette på neste FAU-møte.  
  
 

8-2016/21017 Tilbud om skatepark i skolegården 
Fint om dette blir tatt opp i Elevrådet. Saken overføres til neste møte, da det 
er Bitten som vet mer om denne saken. 

9-2016/2017 Eventuelt 
 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 
 
 

 
 


