
REFERAT - FAU MØTE LILLEBORG SKOLE skoleår 20/21 

Møtedato: 16.9.2020 
Tidspunkt: 18-19:30  
Sted: Lærerværelse Lilleborg skole 
Møteleder: Cathrine Klem 
Referent: Hege Vangen 
Til stede: Lars Sundsbø 4a, Thea Tonnesen 2b, Charlotte Solheim 7b, Birthe Opstad 6a, Torgny 
Amdam 5b, Christina Friis 3b, Hege Vangen 7a, Cathrine Klem 3a, rektor Mona Evenrud og 
assisterende rektor Astrid Kibsgaard 

Frafall: Anne Nygaard 5a, Tove Klinkenberg 2a, første klasse a/b, 3a, 4b, 5a, 6b. 
 
Dagsorden: 

Saker Konklusjon / ansvarlig for oppfølging 
1. Godkjenning av 

forrige referat - 
diskusjon 

 

- Godkjenning av 
innkalling.  

- Innkalling godkjent 

2. Informasjon fra 
Rektor; 
orientering 

 

- Informasjon om 
skolestart på 
Lilleborg. 

- Gult nivå; hva 
betyr dette i 
praksis 
(Korona)? 

- Fagfornyelse 
- IKT  
- Grunnleggende 

lese og 
skriveopplæring 

- AKS 

-Presentasjon; kommer fra Mjøsa, flyttet med familien til Oslo. Blitt tatt 
godt imot av barna og voksne. Ønsker tett samarbeid med foreldre, 
skole/hjem samarbeid viktig.  
 
-Korona gult nivå;  
Ingen syke skal møte på skolen. 
God hygiene, forsterket renhold. 
Kontaktreduserende tiltak. 
 
Helsedirektoratet har utarbeidet en trafikklysmodell for nivåinndeling av 
smitteverntiltak; grønt, gult og rødt nivå.  
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-skoletrinn-1-7-
covid-19/smitteforebyggende-tiltak/nivainndeling-av-smitteverntiltak-
trafikklysmodell 
 
Fagfornyelsen. Lilleborg skole hatt besøk av Marthe Blikstad- Balas, institutt 
for lærerutdanning og skoleforskning. Snakket om kompetanse begrep i 
fagfornyelsen og hva det innebærer; 

- Elevmedvirkning. Ny planlegging krever at man tenker annerledes. 
Må høre elevens stemme- hva ønsker de osv.   

- Nye mål gjennom hele skoleåret.  
- Tverrfaglighet. 
- Lage gode planer for hvert klassetrinn som skal fortsette med fra 

neste år.  
- Fagfornyelsen innebærer en stor endring, skolen prioriteter å bruke 

tid i denne prosessen.  



Rektorene i bydelene samarbeider og drøfter ulike strategier.  
 
Mål er at det skal bli bedre kvalitet; skolen planlegge for at elevene skal 
være aktive. Øke forståelse, fremfor å pugge. Endre metode; mindre 
tavleundervisning- mer aktiv jobbing i emnene. Mye tverrfaglig arbeid- store 
emner, for at de skal gå i dybden; mange fag, større oppgaver og flere fag 
flettes sammen.  
 
Nye læreverk; Lilleborg ikke kjøpt inn nye læreverk/ bøker enda. Avventer. 
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/nye-lareplaner-i-
grunnskolen-og-gjennomgaende-fag-vgo  
 
 Ikt løft på Lilleborg 

- Mål er at alle klassene skal ha i Pad. De ansatte skal heve sin 
kompetanse. Får bistand til dette fra person fra utdanningsetaten.  

- Noen klasser blir forsøksklasser.  
- Nødvendig utstyr er innkjøpt. 
- Informasjon om IKT-løftet vil bli presentert av rektor klassevis på 

høstens foreldremøter.   

Prosjekt lese og skriveopplæringen 
- Systematisere opplæringen på skolen.  
- Basert på språkleker 
- Mål at elevene bli språklige bevisst; ord og ordlyder. 
- Lytteleker/rim 
- Ord og lyd 
- Stavelser osv. 
- Grunnen til dette er at barna skal bli bevist om språket. 

Funksjonell bokstavkunnskap. 
 
Eks; Første klasse har skriveoppgave hver uke, samme hva slags nivå de er 
på.  
Får bokstavbok etter jul.  
 
Mona kjenner denne metoden godt, gir gode resultater. Vil gi god langsiktig 
læring som på sikt vil gi uttelling. Metode vil følge barna hele skoletiden, på 
sikt bli gode lesere.  
 
AKS 
Styrke samarbeid med skole/aks. Rektor har koblet seg på AKS. 
 

3. Status FAU;  
orientering 

   

- Planlegge FAU 
arbeid 
kommende 
skoleår 

-  

- Info om mandat; Det er skrevet, vil bli sendt ut til alle.  
- Årshjul; Fau sitt årshjul må skrives sammen med skolens planer og 

hva fau ønsker ha fokus på.  
 

4. Arbeidsgrupper  
- Trafikk - Trafikkgruppe består. Opprettet gruppe skoleåret 19/20.  



- Aks? fau 
vurdere arbeid 
og møteform? 
Forslag at man 
opprettholder 
arbeidsgruppe, 
har møter med 
rektor.  

- Blomstergruppe
n 

- Vel/ 
sosialgruppe 
(forslag) 
 

- Aks arbeidsgruppe; trenger nye deltakere. Ble ikke bestemt, 
utsettes til oktober.  

 
- Cathrine hører med Marthe Blomstergruppen om de fortsetter. 
- Arrangere noe felles opplegg for alle på skolen; åpne 

portene/lavterskel. 
Forslag; matfest, bokbyttedag el. Hvem ønsker delta? 

5. Økonomi i FAU  
Ø Har konto, 

inntekter fra 17 
mai.  
 

- Økonomiansvarlig? Trenger en ny økonomiansvarlig.  

6. Info fra 
Driftsstyre 

 

 
 

- Ikke avholdt møte (rektor som skal innkalle) 

7. Info fra SMU  
-  

 
- Ikke avholdt møte (skolen skal innkalle) 

8. Info vedr 
rehabiliterings-
prosess skole 
 

- Rektor informerer 

-  
 

- Tema ble ikke snakket om på møte.  
 

9. Eventuelt - 
diskusjon 
 

 

Leksehjelp;  
- Dagens tilbud er 

følgende; 
- Lekse støtte 1-4 

klasse med aks 
ansatt 

- Leksehjelp 5-
7klasse med fag 
lærer 

 
- Kommunikasjon

skanaler;  
Hva skal 
anvendes; e-

 
- Foreldre må evt melde inn hvis de ønsker evt endringer, skole svare 

ut om det er mulig.  
 

- Svar fra Astrid; Avklar på foreldremøte med din lærer hvilken kanal.   
 

 
 

 
- Viser til uttalelse fra Guri Melby, 

https://www.utdanningsnytt.no/digital-undervisning-
fjernundervisning-guri-melby/melby--ansvaret-skal-ikke-ligge-pa-
den-enkelte-laerer/253182 
 



post, 
skolemelding; 
teams 
(elevene). 
 
Hva slags tilbud 
gis barna som 
er hjemme med 
sykdom? Kan 
undervisning 
legges ut på eks 
«onenote»/ 
barna som er 
hjemme følge 
undervisning på 
teams?  

- Skolen jobber med dette.  Oppfordrer foreldre til å ta kontakt med 
kontaktlærer.  

 


