
FAU MØTE LILLEBORG SKOLE skoleår 20/21 

Møtedato: 4.1.2021 
Tidspunkt: 18-19:30 Zoom 
Møteleder: Cathrine Klem 
Referent: Hege Vangen 
Til stede: Christian Kjølseth 7b, Knut Nygaard 6b, Danielle Liu 1b, Gro Elin Hansen 1a, Christina Friis 

3a, Thea Tønnesen 2b, Cathrine Klem 3a, Lena Corell 7a, Hege Vangen 2a, Mona Evensen (rektor), 

Frafall: 4a,4b, 5a, 5b, 6a.  
 
Dagsorden: 

Saker Konklusjon / ansvarlig for oppfølging 

1. Godkjenning 
av forrige 
referat 

- Godkjent 

- Godkjenning 
av innkalling.  

- Godkjent 

2. Informasjon 

fra Rektor; 

orientering 

 

 - C19: Skolen er på gult nivå. Skal fungere som før jul. Følger Oslo 
Kommunes anbefalinger. https://www.udir.no/kvalitet-og-
kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/  
 

- Digitalt foreldremøte om læringsbrett: Møte er planlagt i første 
halvdel av februar. Det er ønsket at det meldes inn spm til skolen i 
forkant. Avtales at skolen sender ut et skriv på skolemelding til alle 
foresatte. Fau representanter oppfordres ta initiativ til diskusjon på 
klassenes Facebook sider/ e-post med forespørsel om det er noen som 
ønsker at fau skal videreformidle spm vedr læringsbrett. 

 
- Skolepatrulje: Skolen mottatt info fra oslo kommune vedr 

skolepatrulje. Skolepatrulje avvikles antakelig etter vinterferie. Skolen 
skal kontakte bymiljøetaten for veiledning for å drøfte hvordan ivareta 
trafikk sikkerhet rundt skolen. Skolen ta initiativ til å Hjertesone; 
samarbeidsprosjekt med Trygg trafikk, Statens vegvesen, Politi, FUG 
osv. Anbefaler at voksne har ansvar, ikke gi barn ansvar for andre barns 
sikkerhet.   https://www.tryggtrafikk.no/skole/hjertesone/# 

3. Status FAU;  
orientering 

   

-  - Ingen endringer i FAU 

4. Arbeidsgrup
per 

 

- Trafikk 
- Aks 
- Blomster 
- Vel/sosial  

 

- Trafikk: Kobles på prosjekt Hjertesone.  
- Aks; Christina 3, Gro Elin 1, Hege 2a.  
- Blomster: Marthe og Torun fortsetter ett skoleår til. Trenger to evt tre 

personer som kan overta. Vil gi opplæring fra januar 2021. Alle 
oppfordres spørre i klassene sine om noen vil overta.  

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/
https://www.tryggtrafikk.no/skole/hjertesone/


ANG vanning; forslag at aks vanner med barna, Miljøgruppe på aks få 
ansvar.  

- Nærmiljø: Gruppens formål er å ta initiativ til samlede treff og 
aktiviteter for alle på skolen. Positivt nærmiljøarbeid. Dette er ny 
gruppe, trenger deltakere. Tove Klingenberg fra 2a er med.  Avventer til 
dagens situasjon med c19 endres.  

- Digital ressursgruppe: Samarbeide med rektor og skolen ressursgruppe 
i prosess med å implementere læringsbrett på skolen Fau oppfordres til 
å rekruttere engasjerte foreldre i klassene. Fra FAU; Gro Elin 1, Marte 
W. 4b. 

5. Økonomi i 
FAU 

 

- Har konto, 
inntekter fra 
17 mai. 

- Økonomiansvarlig.  Cathrine Klem og Marte Wulf ansvar og oversikt 
over konto.  

- Ny finansieringsmodell utarbeides.  

6. Info fra 
Driftsstyre 

 

 
 

- Nytt drift styremøte 13.1.2021. Strategisk plan og skolens budsjett. Skal 
godkjennes 20.1.21  

7. Info fra SMU  

- Skole, miljø 
utvalg. 

- Skolen invitere til møte. Fra FAU Hilde 1 klasse, Marthe fra 4 klasse.  

8. Rehabiliter-

ingsprosess 

skole 

Rektor informerer 

 https://www.oslo.kommune.no/politikk/budsjett-regnskap-og-
rapportering/budsjettforslag-2021-og-okonomiplan-2021-2024/?del=8-7  

- Skolen følger dette opp. Det foreligger ikke ny informasjon om 
igangsettelse av renoveringsprosess.  

- Skolen har gjennomført en risikovurdering rett før jul av luftkvalitet. 
Det er meldt inn avvik på luftkvalitet. Det skal måles luftkvalitet på 
skolen. Hvis ikke skolen skal renovere snarlig, må noe gjøres med 
skolens lufteanlegg.  

9. Eventuelt - 
diskusjon 

Innmelde saker; spørsmål til rektor og saker til diskusjon 

1 til 3 
 
4 og 5:  
Fra FAU 
møte 
7.12.20.  
(Referatføres 
for januar, 
da det ikke 
kom med på 
desember 
referat)  

1. Hvordan skolen ivaretar smittevernregler: Skolen er på gult nivå, 
opprettholder dagens praksis. Hvis nivå endres til rødt, må vurdere 
annerledes, som eks dele klassene i grupper el. HVIS dette skjer, vil 
foreldre informeres. Skolen følger Oslo kommune og Utdanningsetatens 
sine retningslinjer.  
 

2. Bil parkert i skolegård? Det har hendt at en bil har vært parkert i 
skolegård. Dette er bil til ansatte i ledelsen, som har parkert i periode 
mellom møter. Dette for å unngå reise kollektivt av hensyn til skolens drift 
og smittevern. Har leid parkeringsplass, hvor bil skal parkeres fremover.  

 
3. Lekser: Diskusjon i fau om praksis med lekser på skolen. Det er ønsket å 

løfte sak videre til neste møte; Skolens syn på lekser? Tilbakemelding på 
lekser som blir gitt, hva kan man forvente? Hva er skolens faglige syn på 

https://www.oslo.kommune.no/politikk/budsjett-regnskap-og-rapportering/budsjettforslag-2021-og-okonomiplan-2021-2024/?del=8-7
https://www.oslo.kommune.no/politikk/budsjett-regnskap-og-rapportering/budsjettforslag-2021-og-okonomiplan-2021-2024/?del=8-7


lekser? Til videre diskusjon. Meld gjerne inn konstruktive synspunkter til 
fau. 

 
4. Engelsk gruppe 1 og 2 klasse: Det er flere elever som er tospråklige på 

trinnene. Foreldre tatt initiativ til engelskspråklig lekegruppe utenom 
skoletid. Foreldredrevet tilbud til barn som snakker/ behersker engelsk 
godt. Arena for barn hvor de opprettholder språket ved å snakke engelsk 
sammen. Initiativtakere publiseres skriv hvor de informerer/ rekrutterer 
barn i første og andre klasse. Ønsker p.t. ikke høyere aldersspenn.  
 

5. Søke grønne midler: Daniele og Hilde fra første trinn ønsker søke støtte 
«Grønne midler» fra bydelen/ Oslo kommune til å kjøpe frukt og 
bærbusker til å plante i skolegård. Mona og fau er positiv. Hilde/ Daniele 
søker.  

    
 

 

 

 

 


