
REFERAT - FAU MØTE LILLEBORG SKOLE skoleår 20/21 

Møtedato: 7.12. 2020 
Tidspunkt: 18-19:30 ZOOM 
Møteleder: Cathrine Klem 
Referent: Hege Vangen 
Til stede: Cathrine Klem 3a, Lars 4a, Christian Kjølseth 78, Christina Friis 3b, Kristian Breivik Kvamme 
2b (fra trafikkgruppe), Anne Nygaard 5a, Hilde 1b, Birthe Opstad 6a, Gro Elin 1a, Torgny Amdam 5b, 
Mona Evenrud rektor, Astrid Kibsgaard assisterende rektor, Hege Vangen 2a, Marte Wulff 4b 

Frafall: 6b, 7a.  
 
Dagsorden: 

Saker Konklusjon / ansvarlig for oppfølging 
1. Godkjenning 

referat 
- Godkjent 

- Godkjenning 
av innkalling.  

- Godkjent 

2. Informasjon 
fra Rektor  

- Orientering 

 - C19; Ny informasjon på skolen hjemmeside vedr karantene, 
fjernundervisning og smittevernregler. Hvordan ta kontakt, be om 
fjernundervisning. Skolen er forpliktet å ha et undervisningsopplegg for 
alle elever.  Denne informasjonen vil jevnlig oppdateres.  

 
- Skolen skal sende ut et julebrev til alle foreldre.  

 
- Julegudstjeneste: 3 klasse ansvar for juleavslutning. Kirke utgår. Tredje 

klasse lager en film, som skal sendes til alle klassene.  
 

- Trinnvisjuletre gange i aula.  
 

- Tenker fremskynde prosess i pads til første klasse. De blir bestilt i pad 
til elevene fra nyttår 21. Nødløsning hvis det blir hjemmeskole. Første 
klasse har ikke teamskonto enda. 

3. Status FAU - Orientering 
-  - Ny leder; ingen meldt seg. Cathrine fortsetter ut dette skoleåret.  
4. Arbeidsgrup

per 
 

- Trafikk 
- Aks 
- Blomster 
- Nærmiljø-

gruppe 
 

- Trafikkgruppe: 
- Trafikkgruppe representert ved Kristian Breivik Kvamme, gruppens 

oppstart mars 2020. Er godt i gang med arbeid. Se vedlegg. Skolen 
publisere innlegg til trafikkgruppa på hjemmeside sammen med en 
tekst og kontaktinfo.  

- Aks; møte førstkomne onsdag 9.12.20.  Gruppen består av Christina 3, 
Gro Elin 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. Alle må be foreldre i klassen om de kan overta. 



- 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.  

5. Økonomi i 
FAU 

 

- Har konto, 
inntekter fra 
17 mai. 

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

 
Cathrine informerer om dagens finansieringsmodell av 17 mai inntekter, samt 
hva som er av penger på fau konto. 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 av fau neste 
kvartal.  

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.  
- Hilde 1b, Marte 4b (alternativ en til?) 

8. Rehabiliter-
ingsprosess 
skole 

Rektor informerer 

 - Skoleutbygging 
Skolen har ansvar og skal holde fau oppdatert løpende om dette.  Ingen 
ny informasjon foreligger p.t. 

 

9. Eventuelt - 
diskusjon 

Innmeldte saker; spørsmål til rektor og saker til diskusjon 

Spørsmål  
(1-3) 

1. Erstatningsansvar i pad: Papir med skriv kom på papir, ønsker at det 
sendes digitalt. Flere foreldre har reagert på skrivet om 
erstatningsansvar i forbindelse med ipad implementering. Mener det er 
urimelig å kreve noe så kostbart erstattet av privatøkonomi. Verktøy er 
ikke valgfritt (se innkalling med innmeldt sak).  

- Svar; det finnes løsninger. Skolen skal oppdatere info om dette på 
skolens hjemmeside. Er man uheldig, ta kontakt med lærer/ skolens 
ledelse.   

2. Spm vedr implementering av Ipad: Generelt lite informasjon til 
foreldre, mange spm i foreldregruppa.  

- Svar: ressursgruppe på skolen jobber med informasjonsskriv. Legges 
inn 15.12.20 på skolens hjemmeside. Få opplysninger om 
personvernregler, nettsikkerhet, skjermtid osv. b. 

- Skolen Jobber med å forberede digitalt møte. Spm kan sendes inn i 
forkant av møte fra foreldre.  



- Forslag: Digital arbeidsgruppe fau: ha jevnlig møter med ressursgruppe 
på skolen, for å finne løsninger/ informasjonsflyt skolen /foreldre vedr 
Ipads implementering. Mona positiv, hvem ønsker delta?  

 
3. Regler/ undervisning ved fravær: Sjekk info på skolen hjemmeside.  

Hvis det er koronarelatert fravær (eks karantene) kan eleven forvente 
et undervisningsopplegg tilnærmet det som er på skolen.  
Det er rigga ferdig opplegg til alle trinn, på hele skolen.  
Til info; 
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/midlertidig-
regelverk-for-utdanningssektoren-covid-19/?depth=0&print=1#3.1.2-
fravar-pa-grunn-av-smitte-av-covid-19 

 
    

 

 

 

 

 

 


