
REFERAT 

FAU MØTE LILLEBORG SKOLE skoleår 20/21 

Møtedato: 9.11. 2020 
Tidspunkt: 18-19:30 ZOOM 
Møteleder: Cathrine Klem 
Referent: Hege Vangen 
Til stede: Cathrine Klem 3a, Lena Corell 7a, Danielle 1b; Christina Friis 3b, Thea Tønnesen 2b, 
Christian Kjølseth 7b, Birthe Opstad 6b, Gro Elin Hansen 1a, Hege Vangen 5a/ 2a, rektor Mona 
Evensen, assisterende rektor Astrid Kibsgaard. 

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

Saker Konklusjon / ansvarlig for oppfølging 
1. Godkjenning 

referat 
- Godkjent 

- Godkjenning 
av innkalling.  

- Godkjent 

2. Informasjon 
fra Rektor  

- Orientering 

 Ressurstildelingsmodell;  
- Utdanningsetaten har sendt et forslag til høring ved alle skolene i Oslo 

vedr ressursfordeling. Skolene finansieres i dag med en 
stykkprisfinansiering med likt beløp per elev. Dette er ugunstig for 
noen skoler. Byrådet i Oslo har bestemt at denne ordningen skal 
endres og derfor sent fire ulike forslag til høring, skolene skal svare ut 
hvilken modell de ønsker.  

- Lilleborg skole har gitt tilbakemelding etter anbefaling fra 
Utdanningsetaten og andre skoler med ca samme elevantall modell 
fire; en kombinert modell.  

- Det er Utdanningsetaten som beslutter endelig etter tilbakemelding fra 
alle skolene.  

- Se e post fra rektor med mer info.  
- https://www.utdanningsnytt.no/grunnskole-inga-marte-thorkildsen-

osloskolen/vil-skrote-stykkpris-pa-elever-i-oslos-grunnskoler/256121  
 
              C19;  

Alle klasser på alle trinn er på skolen p.t. Ønsker dette skal vedvare og 
jobber kontinuerlig med; fravær/vikarer, smittevern/renhold.  Jobber 
med å lage digitale løsninger/ anbefaling til alle lærerne, lage 
fjernundervisning, bruker teams, kunne legge ut fagplaner, slik at 
elever som er hjemme kan levere oppgaver/ følge undervisning.  
 
Informasjon legges ut på skolen hjemmeside og på skolemelding.  
 
Skolen hjemmeside 
Lilleborg skole sin hjemmeside oppdateres. Den skal fremover brukes 
aktiv til informasjon. Det er i tillegg opprette Instagram konto.  
 



              Trivsels og elevundersøkelse 
              Gjennomføres på skolen nå. Skolen vil informere ut om resultat.  

- Skiskole 
Det er bestemt av skolen å ikke melde på skiskole i år. Begrunnelse er             
ønske om å ligge lavt ifht. betalingsaktiviteter, samt utfordrende med 
skyss til/ fra med tanke på smittevern. Til orientering er dette gjeldene 
også på de andre  barneskolene i bydelen.   

3. Status FAU - Orientering 
- Planlegge 

FAU arbeid 
kommende 
skoleår. 

- Info om mandat er sendt ut.  
- Årshjul; ikke gjennomgått på møte. 

4. Arbeidsgrup
per 

 

- Trafikk 
- Aks 
- Blomster 
- Nærmiljø-

gruppe 
 

- Trafikk består. Trafikkgruppen inviteres møte i desember. 
- Aks; Christina 3, evt Oda 1a, reserve Hege 2a.  
- Blomster: Marthe og Torun fortsetter ett skoleår til. Trenger to/ tre 

personer som kan overta. Vil gi opplæring fra januar 2021. a.  
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.  

5. Økonomi i 
FAU 

 

- Har konto, 
inntekter fra 
17 mai. 

- Økonomiansvarlig? Ikke avklart. Pt. har Cathrine Klem ansvar og 
oversikt over konto.  

 
Cathrine informerer om dagens finansieringsmodell av 17 mai inntekter, samt 
hva som er av penger på fau konto. Se vedlegg; FAU fordeling og årshjul. Det er 
i dagens vedtekter lagt til grunn at konto har inntekter hvert år. Det er ikke 
gjeldene for år 2020, ant ikke 2021. Det er derfor nødvendig å lage et alternativ 
som sikrer at fau konto ikke går med underskudd. Forslag er at man fjerner 
punkt hvor overskudd fordeles.  
 
Ingen innvendinger fra FAU. Endelig utkast til finansiering vedtas fau møte i 
desember.  
 

6. Info fra 
Driftsstyre 

 

 
 

- Driftsstyremøte 18.11.20. Eget referat publiseres skolens hjemmeside, 

7. Info fra SMU  
- Skole, miljø 

utvalg. 
- Ikke avholdt møte, meldt inn fra Fau at dette er ønsket. Noen som 

ønsker å delta i denne gruppen? Trenger to fra fau. 
8. Rehabiliter-

ingsprosess 
skole 

Rektor informerer 

 - Skoleutbygging 
Skolen har hatt møte med Undervisningsbygg vedr renovering; 
Undervisningsbygg har vært på befaring og presiserer at Lilleborg bør 



prioriteres, vurderer at skolen er i dårlig stand. Foreløpig plan er at 
Lilleborg stå ferdig renovert i 2026. Det foreligger ikke bystyrevedtak 
på dette. Ikke avklart hvor Lilleborgbarna skal være i 
rehabiliteringsprosess. Forslag ny ungdomsskole, ikke vedtatt.  Rektor 
skal ta kontakt med Slemdal skole som er i lignende prosess. Skolen har 
ansvar og skal holde fau oppdatert løpende om dette.   

 

9. Eventuelt - 
diskusjon 

Innmeldte saker; spørsmål til rektor og saker til diskusjon 

Spørsmål  
(1-3) 

 
1. Ønske om at skolen skal informere om praksis verd høstgrupper, 

vennegrupper el. Kan skolen komme med en felles anbefaling? Astrid og 
Mona skal se på dette, snakke med lærere på de ulike trinn. Generelt 
forholder skolen seg til smittevernregler for Oslo/ Nasjonalt. Ikke egne 
regler for skolen, dithen at anbefalte smittevernregler råd og regler i Oslo 
må følges. https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/rad-og-regler-i-
oslo/#gref 

2. Det har vært foreslått at skolen skal stenge før planlagt juleferie. ER 
dette noe Lilleborg vurderer? Nei. Lilleborg ønsker holde skolen åpen, 
forholde seg til planlagt skoleferie. Evt endring påvirkes av evt 
smitteutbrudd.  

3. Blir lærere ivaretatt? Ledelsen snakker jevnlig med lærerne på skolen, 
kjent med at mange har økt arbeidsmengde, legger til rette så lenge det er 
mulig. Opptatt av å ivareta alle lærerne/ alle ansatte.  

4. FAU trenger ny leder. C19 situasjon påvirker arbeidet til Cathrine, som 
medfører at det blir for lite tid til fau arbeid. Hvem vil overta fra januar 
2021? 

 
    

 

Vedlegg;  

Mail fra rektor 10.11.20:  

Pr. dags dato har Oslo kommune en stykkprisfinansiering. Dette er en tildeling som er direkte knyttet 
til antall elever ved skolen. 

I oppdraget som er sendt ut til høring ble Utdanningsetaten bedt om å vurdere alternative 
ressursfordelingsmodeller hvor hele, eller deler av beløpet som i dag blir fordelt etter antall elever, 
blir fordelt etter antall grupper basert på kravene i lærernormen. 

Det er utarbeidet forslag til konkrete alternativer til dagens stykkprisfinansiering, herunder økt 
basisløp og kombinasjon av elevsats og gruppesats.  

  

Det er utarbeidet fire alternative modeller til dagens stykkprisfinansiering. Dette er: 

1. Tildeling etter skolens registrerte grupper. En tildeling som følge av antall registrerte 
grupper vil gi en økonomisk oppmuntring til å opprette flere grupper. Dette vil gi en 
økonomisk gevinst til de skolene som har muligheten til å opprette flere grupper. 



2. Ren gruppetildeling. En ren gruppetildeling basert på delingstall utløser et merbehov av 
betydelig størrelse sammenliknet med elevsats. Dette skyldes at det tildeles full gruppesats 
til grupper som ikke er fulle. 

3. Gruppetildeling med grenseverdi. Dette er en kombinasjon av gruppe- og elevsats. Dette 
alternativet skiller seg fra ren gruppetildeling ved at påbegynt gruppe pr. trinn ikke 
nødvendigvis utløser en full gruppesats men elevsats. Også denne ordningen vil utløse en 
manglende finansiering. Dette igjen vil medføre en tilsvarende omprioritering mellom skoler 
for å finne dekning. 

4. Kombinasjonsmodell gruppe- og elevsats. Kombinasjonsmodellen tar utgangspunkt i 
kravene i lærernormen. Alle skoler får gruppetildeling for de første gruppene på trinnet. I 
tråd med prinsippet for tidlig innsats anbefales en gruppetildeling for de 3 første gruppene 
på 1. – 4. trinn, og for de 2 første gruppene på 5. -10. trinn. I tillegg gis det et påslag pr. elev, 
som skal dekke de øvrige utgifter som varierer med elevtall. For elevtall ut over 3 grupper og 
2 grupper pr. trinn gis en tildeling pr. elev som ivaretar kravene i lærernormen, ressursbehov 
til tilpasset opplæring/ spesialundervisning og øvrige utgifter som varierer med elevtall. Også 
denne modellen vil innebære en omfordeling mellom skolene, men nivået er betydelig 
redusert fra de tre alternativene. 

  

Utdanningsetaten har anbefalt kombinasjonsmodellen. 

 

 

 

 

 


