
FAU MØTE LILLEBORG SKOLE skoleår 20/21 mars 

Møtedato: 01.032021 
Tidspunkt: 18-19:30 ZOOM 
Møteleder: Cathrine Klem 
Referent: Hege Vangen  
Til stede: rektor Mona Evenrud, Gro Elin 1a, Daniele Liu 1b, Hege Vangen 2a, Thea Tønnesen 2b, 
Cathrine Klem 3a, Christina Friis 3b, Lars Sundsbø 4a,  Anne Nygaard 5a, Birte Opstad 6a, Tone Sem 
7a, Kristian Kjølseth 7b 
  
Frafall: 4b, 5b. 
 
Dagsorden: 

Saker Konklusjon / ansvarlig for oppfølging 

1. Godkjenning av 
forrige referat 

- Godkjent 

- Godkjenning av 
innkalling.  

- Godkjent 

2. Informasjon fra 

Rektor; orientering 

 

-  - Info c19: 8.3.21 er ingen klasser i karantene. Info på 
hjemmesiden om rødt eller gult nivå på skolens hjemmeside 
endrer seg etter hva som er gjeldende. Det er videre info på 
hjemmesiden fra bydelsoverlegen. Skolen følger retningslinjer 
i Oslo. Hvis det innføres nytt orange nivå: mellomting mellom 
gult og rødt nivå.  

- Innspill fra FAU; bes om at skolen også jobber for å iverta det 
sosiale miljøet på skolen/ klassen med tanke på inndeling i 
grupper, sosiale treffpunkt når det er hjemmeskole osv.  

- Fjernundervisning på Lilleborg; Det er forbedringspotensialet. 
Lærere har vært på webinar for å yte bedre fjernundervisning. 
Mål fremover: Det skal lages planer alle trinn. Elevene ha flere 
treffpunkter i løpet av dagen. Lærerne skal være mer 
tilgjengelig i løpet av dagen. Skolen skal øve, for å være 
forberedt hvis/ når nye klasser havner i karantene.  Mål er å 
heve kvaliteten på undervisningstilbudet.  

- Første møte med IKT gruppe FAU og skolen; Mona nevner de 
har fått mange gode innspill de jobber videre med. Ønsker 
tilbakemeldinger  

- Info på skolen hjemmeside; Foreldreundersøkelsen 2021. 
Nettundersøkelse 16-30 mars. En foresatt svarer per barn. 
Undersøkelse sendes fra Osloskolen, ikke Lilleborg. Får en 
svarlenke per barn. Frivillig å svare på undersøkelsen; 
skolemiljø/ samarbeid skole/hjem. Oppfordrer alle til å svare.  

- Musikk i friminuttet sist fredag, Elvene danset i skolegård. 
Elevrådet lage spillelister, lage musikk/ dans. Skolen skal kjøpe 
inn eks sjakkbrikker til skolegård osv. 

3. Status FAU; 
orientering 

   



- Planlegge FAU arbeid 
kommende skoleår 

-  

- Info fra KFU møte, sjekk ut KFU sine hjemmesider for referat 
og mer info.  

- Info om 17 ma; antas ikke felles arrangement i år grunnet 
C19.  

- Felles møte med andre skoler initiativ fra bydel i mars. 
Initiativtager kulturkonsulent i bydel Sagene. Se vedlagt 
referat. 

4. Arbeidsgrupper  

- Trafikk 
- Aks 
- Blomster 
- Nærmiljø 

 
Info fra arbeidsgruppe, hvis tid.  
Utsatt til neste mnd grunnet mange innmeldte saker.  

5. Økonomi i FAU  

- Har konto, inntekter 
fra 17 mai.  

Sendes ut på mail, til info. Gjennomgang neste møte.  
 

6. Info fra Driftsstyre  

 
 

- Se referat på skolen hjemmeside.  
- Avtalt at rektor skal informere Fau om skolens strategiske 

plan, samt elev og trivselsundersøkelse på FAU møte i april.  

7. Info fra SMU  

-  -  

8. Info vedr 

rehabiliteringsprosess 

skole 

 

 

-  
 

- Mona har hatt møte med Åsta Ytre, Avd skoleanlegg/ 
utredningsseksjonen vedr planer for rehabilitering av Lilleborg 
skole.  

- Dagens situasjon; ansatte og elever gitt tilbakemelding om 
dårlig luftkvalitet. Flere vondt i hodet. Dette er meldt til 
teknisk avdeling for nye undersøkelser.  

- Ungdomsskoletilhørighet; Lilleborg sogner til Bjølsen. 
Voldsløkka ungdomsskole er i byggeprosess, antatt ferdig 
2023. Bentsebru skole i antatt ferdig i 2024. Bjølsen 
omstrukturer til barneskole. Lilleborg elevene skal gå sammen 
med elever fra Fernanda Nissen på Bentsebru skole. Elever på 
Bjølsen går til Voldsløkka. Elever ut fra Lilleborg ut 2023 går til 
Voldsløkka. Dette er foreløpig plan, kan skje endringer. Blir 
endelig bestemt året før skolen åpner. 

- Oppussing Lilleborg antas være ferdig rehabilitert i 2026. Det 
forventes at rehabilitering skal startes snart. Fremdriftsplan 
skal lages. Rehabilitering antas tar to/ tre år. Forventes at det 
er behov for erstatningslokaler i bygningsperiode. Mona 
forsikrer om at skolen/ FAU vil bli involvert. Der skal 
gjennomføres forforsøk med brukermedvirkning.  

- Siste informasjon er at det er aktuelt at Lilleborg elever skal gå 
på Bentsebru i rehabiliteringsperiode. Det er mangel på 
ungdomsskoleplasser i bydelen.  

- FAU vil bli invitert med i prosess.  
- Mer info foreligger før sommer.  
- Kan ha et møte med Åsta Ytre, spørsmål og innspill.  



- Vaktmesterboligen; kan noe gjøres der; skal undersøke.  
- Skolebehovsplan fra 2023 planlegges.  Vil komme i april 2023. 
- SPM: Foreligger det tilstandsrapport? Hvis det er noe ved 

skolen som må utredes før rehabilitering, skal få støtte til det.  
- Mona melde inn ønske om møte. Ønsker møte før 

sommerferie.  

9. innmeldte saker 
1-6 

 

1. Foreldremøte vår? 
Hva har skolen 
planlagt? 

2. Elever møte på 
skolen etter 
karantene; bes om at 
skolen tar avgjørelse 
om at elever må vente 
til svar på begge 
prøver før de kan 
møte.  

3. Fagfornyelse; Når vil 
man begynne å bruke 
den i praksis? Skolen 
jobber med dette, 
men det tar vel tid å 
implementere den i 
organisasjonen og 
ikke minst bruke den i 
praksis. Kan man 
fortelle om noen eks 
på hvordan man vil 
jobbe eks med lengre 
prosjekter og 
tverrfaglige 
prosjekter? Eller er 
det ikke kommet så 
langt?  

4. Lærertetthet; Hvor 
mange lærere er til 
stede i timene? ER det 
alltid en lærer og en 
assistent, eller bare av 
og til? Hva er egentlig 
kravet til de som 
underviser barna 
(lærerutdanning eller 
assistenter?). Hvordan 
kan lærer følge opp 
hver enkelt elev hvis 
det kun er en lærer til 
stede i faget/timen?  

1. Alle foreldremøter gjennomføres digitalt innen uke 17. Plan; 
Noe felles info fra hele skolen, noe som er relevant for hele 
trinnet. Anbefaler formøte med fau og lærer, samt sette av tid 
til dialog og samtale etter møte.  

2. Mona har snakket med fau rep 1 trinn. Regel er at man skal 
vente på svar når man har tatt en test før man møter på 
skolen. Dette er gjeldende. Skole kan ikke svare på 
helserelaterte spm. Tilbakemelding fra rep i første klasse som 
har vært i karantene; Info på skolens hjemmeside fungerte 
bra. Det faglige tilbudet fungerte. Smittevernsteam og skolens 
ledelse har vært tilgjengelig og det har vært god 
kommunikasjon. PÅ minusside/ frustrasjon: mye info på kort 
tid fra ulik avsender. Noe ulik info ble gitt. Oppfordring 
fremover: Gi tydelig og klar info til alle. Lurt at all info ligger 
på samme sted. Skolen henviser foreldre til å kontakte 
smittesporingsteamet.  Regler endrer seg hele tiden.  
Det skal til enhver tid være oppdatert info på hjemmeside.  

3. Fagfornyelse: 
Plan var å bruke tid på dette skoleåret, bruker mer tid på c19. 
Noen trinn eks 6 klasse har jobbet med stort tverrfaglige 
prosjekt. Evaluerte når prosjekt var ferdig, det ga mersmak. 
Første trinn jobbet med noen prosjekt, 2 trinn jobbet med FN 
dagen, resulterte i en film. Skal jobbe med aksjonslæring. 
Planlegger klare tverrfaglige prosjekter for neste skoleår.. 
SPM: kan man leie inn kapasitet? For at det ikke skal bli mer 
forsinket.  

4. Lærertetthet? 
Følger lærenorm, Mona sier det er bemanning over lærenorm 
på skolen. Krav er lærerutdanning. Ofte en lærer og en 
assistent sammen i en time. Ikke alltid at vikarer er lærere. 
Lærerbytte midt i skoleår: tas opp bytte av lærere midt året. 

5. Tøy: 
Alle barn skal ha egen plass. Noen barn i første klasse har blitt 
flyttet ut i gang ved aks.  

6. Ungdomsskole tilhørighet.  
Hvis man ønsker å endre skole, må følge opp og sjekke. Ber 
om at skolen sender ut info om dette til alle foresatte 7. trinn 
med påminnelse. Skolegrenser endrer seg, må følges opp. 
 

7. Mat på aks: Brukt matpenger til et varmt måltid per uke, skal 
øke til frukt en annen dag.  
 

 



5. Tøy? Hvordan er 
egentlig tøyplassen til 
barna? Har barna 
egen plass eller deles 
plass? Noen barn sier 
de ikke har egen 
plass, finner ikke 
klærne sine. Stemmer 
dette? Kan foresatte 
hjelpe til med å gjøre 
det enklere?  

6. 7 klasse; får brev i 
posten fra skolen man 
sogner til.  

7. Mat på AKS 

Spørsmål fra en elev i første klasse: Kan de store barna slutte å kalle 
de små for «Drittunger»? Mona skal ta det opp med lærerne, bes om 
at foresatte snakker med sine egne barn med oppfordring om å slutte 
med dette.   

 
 
 

  

 

 

 

 

 


