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Referat fra FAU-møte tirsdag 05. februar 2019 
Sted: Personalrommet i administrasjonsbygningen  

Tid: kl. 18.00-20.00  

Til stede: Rektor Per Øyvind Hammerstad fra Lofsrud, Rektor Arild, klassekontakter fra 1. 

trinn: Frode Nabben, 2.trinn: Daniel Schütz, Mette Helen Thompson, 3. trinn: Sandra Jeannett 

Sortland, Kristine Storløs, 4. trinn: Peggy Lillehammer, 5. trinn: Guro Herje Haga, Monica 

Pawlak, 6. trinn: Kanwal Ahmad, 7. trinn: Gullborg Støldal, Aase Thomassen, Marit F. 

Viravong. 

 

 

Saksliste:  
40. Besøk av rektor på Lofsrud ungdomsskole Per Øyvind Hammerstad; 

Jobbet der siden 23/10-18. Jobbet som rektor på Lindeberg og Grorud. Skolebyråden 

var på besøk for 10 dager siden. Kommer invitasjon for 7.trinnselever med foresatte til 

en infokveld på skolen ila uke 9. Matematikksamarbeid mellom barne- og 

ungdomsskoler i Søndre Nordstrand og Matematikksenteret i Trondheim. MAM-

prosjektet. 

Lofsrud skole er opptatt av elevmedvirkning og har et aktivt elevråd.  

U22 tildeling over 600 000 NOK og straksmidler på ytterligere 500 000 NOK har 

muliggjort ”utvidet skoledag” etter kartlegging av elevenes egne ønsker for 

fritidstilbud. Dette innebefatter gratis aktiviteter både ettermiddager, kvelder og 

helger. Ettermiddag: volleyball, lag-badmington i alle friminutt, bordtennis, 

fotballbord, sjakk-klubb, innendørs planting osv. 

Lærerstaben er engasjert og faglig sterk. 370 elever fordelt på 14 klasser og 3 

paralleller. 

Tar imot elevene hver morgen og de har redusert antall innganger på skolen fra 12 til 2 

for å ha bedre kontroll med hvem som kommer inn på skolen. Gratis frokost hver 

morgen for elever og deltakende lærere. 

Kantine, åpen i storefri, hvor det serveres varmmat bl.a. for en billig penge. 

Har åpen skole noen ettermiddager, skal utvide dette etter hvert til flere dager og 

helger. 

Åpent for innspill i forhold til klassesammensetning på 8. trinn, men normen er at 

elevene fra de forskjellige barneskolene blandes. 

 

41. Godkjenning av innkalling til dagens møte og referat fra forrige 

Godkjent med tilføying av DS som ekstra punkt. 

 

42. Rektors halvtime (med elevundersøkelsen 2018 bla) 

På ”minosloskole.no” finnes diverse resultater fra Osloskolene.  

Skolepatrulje: Må ha befaring fra bymiljøetaten først, rektor purrer dem. 

Torsdag 7/2 kommer utdanningsetaten og holder informasjonsmøte om rehabilitering-

og utbyggingsplanene. Rektor informerer FAU videre om dette. 

Søknad til Sparebankstiftelsen er utarbeidet og innsendt av Sandra og Guro om 1,2 

mill støtte til nytt lekeplassutstyr til nedre skolegård. 



Vinterdag på skolen: Ønsker vi å tilby alpindag til de som vil/kan og FAU er positive 

til dette selv om det vil kunne koste noe per elev. Fint med skøyter også for eksempel 

på Brenna samt skiløyper i skogen. 

Elevundersøkelsen; Det jobbes mot mobbing. Eksempelvis hjelper lærerne med å 

planlegge friminuttene, aktive lærere i friminuttene og trivselsledere. Planlegger med 

tanke på godt læringsklima i klassen.   

Skolen gjennomfører rutiner for å fange opp at elever ikke har det bra jf 

aktivitetsplikten;  

-Gjennomgang av klasselister hver 2.-3. uke for å avdekke evt trivselsavvik 

(elevhalvtimen).  

-Lager en VI-skole; legge til rette for lek og samvær på tvers av trinnene for både 

elever og lærere der målet er at alle skal lære å kjenne hverandre bedre. 

Skolen jobber også videre med underveisvurderinger for å styrke elevens evne til 

selvutvikling. 

Vurdere å lage felles foreldremøte for hele skolen. Mest relevant for høstens møte. 

Elevrådet har også kommet med forbedringsråd: Mobbeagenter, Hjelpehånda (5.trinn 

underviser de andre), styrke empati, lekegrupper på tvers av trinn, gå tur, grille, lære 

noe om naturen også, flere idrettsdager, være gode forbilder, med mer. 

 

43. Siden sist ved FAU-leder 

Søkt om støtte fra Sparebankstiftelsen til etablering av ny lekeplass i nedre skolegård. 

Kan også søke andre steder også og tar imot innspill på aktuelle instanser. 

Sandra var på samarbeidsmøte med de andre FAU-ene på Mortensrud, KLMS. 

Klemetsrud har mange arrangementer i forhold til de andre skolene. Vi tar til gjengjeld 

noe penger, mens de andre skolene hadde gratisprinsipp. Kom frem til ca 900 timer i 

året dugnadsarbeid fra FAU på Klemetsrud. Det skal være 4 møter per kalenderår i 

denne gruppen, hver skole inviterer til et møte, rektorene har lignende samarbeid. 

Karneval for 1-4 trinn er 1/3 

Natteravn 1/3 

Talentshow på dag-og kveldstid er 11/4 

Invitere AKS neste møte? FAU ønsker å ta opp kommunikasjonsrutiner. 

 

44. Økonomi ved kasserer/ årsrapport fra 2018 

Utgikk egentlig som eget punkt siden kasserer ikke kunne møte. Men det er bestemt 

fra kasserer og fau-leder at oppgjør/kassen med bilag må være hos kasserer innen 1 

uke etter arrangementet, dette for å sikre riktig oppgjør. 

I 2019 har FAU besluttet å innvilge inntil 10.000 i underskuddsgaranti for 

Hudøyturen. Dette er ikke en fast årlig bevilgning, da FAU ikke har noen sikre 

inntekter. Hudøykomiteen oppfordres til å søke neste år ved behov. 

 

Nytt fra Driftsstyret: Guro ble valgt som ny driftstyreleder. Skolen har med seg et 

underskudd fra 2018. AKS hadde litt overskudd. Skolen har en spareplan som skal 

diskuteres neste Driftsmøte. Kontorkonsulenten skal slutte og det søkes etter ny. 

 

 

45. Parkeringsplass-kampanje uke 9  

1-2 av foreldrene står med en fra skolen hver morgen. Forebyggende ved 

tilstedeværelse. FAU ønsker sikker avlevering av barna og oppfordrer til samkjøring 

dersom barna ikke går til skolen. Nøkkelen til tryggere avlevering av barna og bedre 

forhold på parkeringsplassen er å være ute i god tid, altfor mange barn blir levert 0830 



og senere. Det er nulltoleranse for forsentkomming både bland barn og ansatte på 

skolen. 

 

46. Liten runde på skole-hjem-samarbeid, hvordan kan vi få flere foreldre engasjert 

Viktig å ha fokus på for sent-komming. Få til møte med rektor rundt dette. Hva med å 

bruke lunsj til mer sosial arena og ikke se på TV. Kanskje vi kan invitere Kjersti Falck 

fra FUG til et stormøte på skolen, hun har veldig engasjerende foredrag om akkurat 

dette temaet både for foresatte og ansatte. 

FAU ønsker også mer fokus på positiv SMS fra skolen til foresatte, ønskelig med 

positiv kommunikasjon som sprer seg både til elever og foresatte. Mer fokus på at 

elever er grei og høflige mot hverandre, «si hei-kampanje» eller mer fokus rettet mot 

akkurat dette. 

 

47. Eventuelt  

Ingen saker. 

 

 

 

Ref. Marit F. Viravong 


