
 

 

 

Møtested Lilleborg skole, lærerrommet  

Møtedato 02.03.2020 kl. 18.30-20.00  

Deltakere FAU: Randi 7c, Kyrre 4 b, Åshild 5b, Anne 4a, Dina 3a, Hege 6a og 1a, 
Cathrine 2a, Rektor: Knut Erik  

Møteleder Cathrine Klem 

Referent Hege Vangen 

Kopi til FAU-representanter, rektor, assisterende rektor 

 
 

Sak nr. Innhold 

1 Innkalling til FAU møte: godkjent.  
 

2 Referat fra forrige FAU møte: godkjent. 
 

3 Orientering fra rektor 
 
Brukerundersøkelse AKS 
Info vedr endringer på AKS, jamfør brukerundersøkelsen. 
 
Det vil skje endringer på innhold, organisering og visualisering på AKS. 
Ledelse gjennomfører kompetansekartlegging av de ansatte og ser på 
sammensetning av personalet på de de ulike basene. Kursinnhold 
(aktiviteter for barna) og generelle oppstrammingsgrep på rutiner. Nye kurs 
planlagt oppstart uke 13.  
 
2. klasse flyttes til annet grupperom. 
 
Klubben: Tilbud for 2.3. og 4 trinn. Påmeldingsaktiviteter. 
 
Kommunikasjon: Planlegger facebookside felles for skole/aks. 
Informasjonsstrategi etter innspill fra arbeidsgruppe aks.  
 
Samarbeid mellom skole og aks er igangsatt.  
 
Skolen ønsker synlige endringer straks.  
 
4 trinn: for at de eldste barna skal fortsette på aks ut perioden. Eks egne 
aktiviteter som eks overnatting på Bessa, fester og egne aktiviteter for dem.  
 
 
IKT 
Skolen har i dag lav ikt dekning. Trenger et løft, skal diskutere finansiering 
på driftsstyre kommende møte 5.3.  Forslag Ipad fra 1-4 klasse. PC for 
eldre trinn. En enhet per elev er tanken. Lån; Fordele kostander på 4 år. 
 

FAU Referat – Lilleborg skole 

 



 

 

Skolen har opprettet en ressursgruppe som jobber med dette. Lærere gis 
grundig opplæring.  
 
Viktig for fagfornyelsen. Forsiktig innføring. Antatt start fra høst skoleåret 
20/21.  
 
 
7 trinn:  
Føler egne rutiner for overgang til ungdomsskole Bjølsen. Infomøte på 
Bjølsen etter påske. Arbeid er igangsatt. 
 
Skolebilder 
Det skal ikke tas klassebilder av 2 – 6 klasse pga nye GDPR regler 
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/personvern-for-barnehage-og-skole/ 

Er det informert ut til foreldre rundt dette?  
Blitt delt ut samtykkeerklæring på foreldremøte på høstens foreldremøte. 
Pga mange ikke gitt samtykke, har fotografering med påfølgende 
fotokatalog utgått.  
 
Fau ønsker at skolen skal ta ny runde på samtykke slik at fotografering kan 
gjennomføres. Dette kan løses. Frist innen fredag uke 11, fredag 13.3. Bli 
levert ut med ranselpost, lærere må skrive på ukesplan. Fau rep legge ut på 
klassens facebookside, spre ordet. 
 
Fremover skal skolen gi tydelig info om retningslinjer vedr fotografering på 
felles arrangement (foreldremøter). 
 
Ny sosiallærer fra mars: Eirin Ringsbye. 
 
 
Spørsmål fra FAU representanter til rektor: 
 
Leksehjelp 

• Tilbakemelding fra foreldre om at leksehjelp ikke fungerer optimalt. Meldt 

inn at lærer ikke til stede på leksehjelp, kun vikar/assistent som ikke vet 

hva klassene holder på med og hvordan de er opplært til å løse 

oppgavetypen. Det var ikke leksehjelp i desember eller august. Hva er 

tenkt videre?  

Svar:  

Skolen skal tilby leksehjelp jf. Opplæringsloven med til sammen 8 timer i 
uken fordelt på skolen. De åtte timene skal fordeles fritt på de ulike års 
trinnene. Leksehjelp er ikke del av opplæringen på skolen, men skal gi 
elevene hjelp med skolearbeidet.  

 
Hva ønsker foreldre at skolen skal tilby? Eks for de yngste elevene fra 1-4 
klasse kan kalle leksehjelp lesestøtte?   

 

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/personvern-for-barnehage-og-skole/


 

 

Lærestøtte mest relevant for eldre elever. Fra 5-7 trinn skal det være lærer 
til stede på leksehjelp.  
 
Rektor ønsker at Fau gi tydelig tilbakemelding hva slags tilbud foreldre 
ønsker innenfor de rammene som foreligger. Fau drøfte på neste møte.   

 
Skolefrokost 

• Arrangeres dette av skolen, med ønske om bistands fra FAU? Eks 

mobilisere foreldre som kan hjelpe til med å servere, rydde osv.? 

Svar: 
Skolen igangsetter skolefrokost to dager i uken. Hvis mer enn to dager i 
uken ønsker skolen hjelp fra to foreldre hver servering. Skolen skal (hvis 
aktuelt) lage en skisse for vaktplan. Fau rekruttere foreldre. Elevrådet 
involveres. Skolen ansvarlig for å gi beskjed til Fau hvis tilbudet utvides vil 
da trenge hjelp fra foreldre.  
 
Status vedr oppussing 

• Ønske fra Fau at skolen kan publisere info om status (antatt år) som 

distribueres til alle foreldre? Lik info ut til alle gis fra skolen.  

Nettvett 

• Det er meldt inn ønske og behov for å starte tidligere enn 6 trinn med 

nettvett. 

Nettvett skal være et tema på alle trinn vårens foreldremøte. 

Barnevakten på foreldremøte på 5, 6 og 7 klasse.  

Lagring av dokumenter arbeidsgrupper og FAU 

• Er det noen tanker/føringer om hvordan oppbevare dette enklest 

mulig? Har skolen en plattform de anbefaler? Alt arbeid fra ulike 

arbeidsgrupper bør lagres slik at det er tilgjengelig for alle i fau. 

 
4 Eventuelle saker fra klassene 

 
5 Orientering fra driftsstyret.  

Driftsstyre har hatt ett møte i januar; der ble skolens budsjett og strategisk 
plan godkjent. Skolens budsjett omhandler ikke oppussing. Neste 
driftsstyremøte er 4.3. Til info: Oppussing av skolen er ikke på sakslisten til 
Driftsstyre. Det er Undervisningsbygg Oslo KF som har ansvar for bygg, 
drift og forvalting av skolebygg.  
https://www.oslo.kommune.no/etater-foretak-og-ombud/undervisningsbygg-oslo-

kf/#gref 

  
Referat fra Driftsstyremøter er offentlige, skal publiseres på skolens 
nettside. 

 
6 Orientering fra Skolens Miljøutvalg (SMU) 

https://www.oslo.kommune.no/etater-foretak-og-ombud/undervisningsbygg-oslo-kf/#gref
https://www.oslo.kommune.no/etater-foretak-og-ombud/undervisningsbygg-oslo-kf/#gref


 

 

Fau er ikke kjent med at det er avholdt møter skoleåret 2019/2020. Sjekke 
med Bastian status. 

 
7 FAU-inntekter og kasse 

Status fordeling og regnskap? Cathrine overlapper med Tonje, informerer 
Runa. Prøver igjen å få til møte, håper på uke 11. 

 
8 Overgangen Lilleborg – Bjølsen  

Skolen har ansvar for dette. Rutiner foreligger.  
 
Det har vært foreslått egen arbeidsgruppe som jobber med dette, arbeidet 
er ikke igangsatt. Det er drøftet med initiativtager for gruppe at så lenge 
dette forankres i fau sitt årshjul (årlige arbeid) og skolen følger opp- så er 
det ikke behov pt. Hvis det viser seg at dette ikke følges opp fra skolen, kan 
behovet vurderes til neste år.  
 

11 Gudstjeneste som «juleavslutning» 
Fau ønsker en diskusjon med skolen om gudstjeneste før jul. Dette har vært 
tema i mange år og det er mange foreldre som har meldt inn at de ønsker 
en endring av dagens tradisjon. Nå fremfører elevene i 3 (er det riktig) 
klasse et skuespill i kirken under gudstjeneste. DE bruker tid i 
fellesundervisning til å øve.  

 

Ønske fra fau er at skolen fortsetter å ha skuespill, men at elevene kan 
opptre på skolen- slik at alle barna kan delta og få sett på sine medelever? 
Når forestillingen spilles i kirken er det mange barn som ikke kan være med 
på forberedelsene og på selve forestillingen. Spørsmål fra fau er om 
forestillingen kan flyttes til skolen? Ikke riktig å ha et arrangement for noen 
elever i kirken hvor ikke alle deltar.  

 
 
Eventuelt / saker på vent: 

• Facebook-side for skolen som portal, med administrator, generelle saker (nå er det FN-dag, 

arrangementer, rehabilitering, blomstergrupper etc.) – med enkle retningslinjer. Avventer siden 

skolen skal opprette egen FB gruppe. Se om det dekker behov.  

 
  


