
 FAU MØTE LILLEBORG SKOLE skoleår 21/22 NOVEMBER 

Møtedato: 1.11. 2021 
Tidspunkt: 18-19:30 Lærerværelse Lilleborg skole.  
Møteleder: Hege Vangen/ Cathrine Klem 
Referent: Hege 
Til stede: Kristoffer 1a, Grunde 2a, Camilla 2b, Hege 3a, Anders 3b, Cathrine 4a, Karin 4b, Lars fra 5a, 
Helga 5b, Grete 6b, rektor Mona og undervisningsinspektør Bastian 
  
Frafall: 1b, 6a, 7a, 7b.  
 
Dagsorden: 

Saker Konklusjon / ansvarlig for oppfølging 

  

1. Godkjenning av 
forrige referat 

- Godkjent. 

- Godkjenning av 
innkalling.  

- Innkalling godkjent.  

2. Informasjon fra 

Rektor; orientering 

1 til 4.  

1.Undervisningsinspektør:   
info om foredrag 
Barnevakten. Diskusjon.  
 
2. Lekser: Til diskusjon. 
 
3.Lesekurs: info. 
 
4.  Klasselister: info.  

Info: I år er årets 4 og 5 trinns foreldre invitert på foredrag med Barnevakten. 
Tema følges opp med foredragsholder Stefan Halck sitt pilotprosjekt “Digitale 
foreldre”.  Rektor Mona og Bastian tilbyr barnevakt på skolen for at flest 
mulig foresatte kan delta.  

 
Skolen ønsker å jobbe forebyggende med klassemiljø og vil derfor tilby 
samme informasjonsmøte til alle klassene på skolen i løpet av neste 
semester. Til info har alle klassene (minus 1 klasse) hørt foredrag med 
Barnevakten på skolen. Skolens plan er fremover forankre dette arbeidet 
med årlige dialogbaserte foreldremøter. 

 
Skolen anser dette som svært viktig tematikk; de opplever at det i mange 
klasser på de ulike trinn er store forskjeller i bruk av sosiale medier, gaming 
med mer. Møte er en arena hvor det gis informasjon, og det legges til rette 
for dialog og samhandling mellom foresatte og mulighet for å lage noen 
klassenormer og skape felleskap med mer.  

 
Det er valgfritt møte, men skolen oppfordrer alle til å engasjere seg.  Det 
påvirker klassemiljø og er et ledd i arbeid med det sosiale miljøet på skolen.  

 
Foreløpig plan: Årets fau fra 4 og 5 trinn skal informere om nytte i møte 
desember, alternativt lese referat fra møte.  Øvrige fau kontakter undersøke 
med klassene sine om det er av interesse. Konkludere på møte i desember. 
https://lilleborg.osloskolen.no/nyhetsarkiv/temakveld-om-barn-og-
mediebruk/ 
https://www.barnevakten.no/foredrag/foredragstilbud/skole/  

 
Lekser: 
Skolens ledelse er i prosess evaluere skolens praksis. Hvor samstemt er 
skolens ledelse og lærere? Rektor undersøke praksis på andre skoler i 
bydelen. FAU invitert inn i diskusjon sammen med skolen. Rektor ta med 
innspill fra fau til lærere. Koble på bydel, praksis andre skoler i bydelen.  

 
Mål: Hvis vi velger ha lekse; hva slags? Avgjøre i løpet av våren.  

https://lilleborg.osloskolen.no/nyhetsarkiv/temakveld-om-barn-og-mediebruk/
https://lilleborg.osloskolen.no/nyhetsarkiv/temakveld-om-barn-og-mediebruk/
https://www.barnevakten.no/foredrag/foredragstilbud/skole/


Mål: Lilleborg skole være leksebevisst.  
 

Til info: På 1 og 2 trinn har endret leksepraksis til tilpasset opplæring som 
innebærer mindre lekser, primært leselekser. Tilbakemelding fra foresatte, 
lærer, elever er positive.  

 
Det er skolen som skal bestemme videre praksis, men vil ha innspill fra 
foresatte som tas opp sammen med lærerne.  Innspill kan sendes til fau mail.            

 
https://utdanningsforskning.no/temakategorier/teori-og-metode/lekser/  
https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/hva-sier-
forskningen-om-lekser/  
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/tilpasset-opplaring/lekser-hva-bor-
skolen-tenke-pa/  
https://foreldreutvalgene.no/fug/rettigheter-og-plikter-i-skolen/#lekser-og-
leksehjelp  
https://utdanningsforskning.no/kilderpersoner/personerforfattere/h/kjersti-
lien-holte/  

 
Lesekurs:  
Oppstart lesekurs; 4 og 2 trinn. Intensiv innsats, mål systematisere 
opplæring. 
 
Foresatte til elever som får tilbud får informasjon, må godkjenne. Sosiallærer 
har kurs med foreldre, fonologisk bevissthet.  Lærere gjort kartlegging av 
elevene, gir tilpasset opplæring i mindre grupper. Evaluere læringsutbytte i 
desember med ny kartlegging. 
 
Det blir klasse lese kurs i etterkant (desember) Mona gjennomfører, har 
erfaring. Felles satsning hvor alle elever får tilbud. Nytt klasselesekurs i 
februar, ny intensiv leseopplæring for elever med behov i april.  
 
Mål at det skal gis i andre fag også på sikt. Det er prioritert starte på det 
trinnet med størst behov. Alle trinn vil få tilbud. Dette er del av skolens 
strategiske plan., samt tiltak etter kartleggingsprøver. Når klasser igangsetter 
informeres foresatte.  
 
 
Klasselister:  
Det bes om at kontaktlærer leverer ut oppdaterte klasselister hvert år. Ifølge 
Datatilsynet er klasselister offentlige dokumenter. Der det er barn som bor 
på hemmelig adresse el. er kontaktlærer informert og de tilfellene ta hensyn 
til dette.  
 
I skolemelding app må foresatte samtykke til at kontaktinfo blir synlig på 
klasselisten. Legger ved en link med oppskrift (denne bes om at deles på 
skolens hjemmeside). 
https://aktuelt.osloskolen.no/SysSiteAssets/laringsteknologi/brukerveilednin
ger/slik-gjor-du--foresatte.pdf  
 
 
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/deling-av-
klasselister/ 
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/sporsmal-svar/Skole-og-
barnehage/kan-klasselister-eller-lignende-leveres-ut/  
 

 

https://utdanningsforskning.no/temakategorier/teori-og-metode/lekser/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/hva-sier-forskningen-om-lekser/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/hva-sier-forskningen-om-lekser/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/tilpasset-opplaring/lekser-hva-bor-skolen-tenke-pa/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/tilpasset-opplaring/lekser-hva-bor-skolen-tenke-pa/
https://foreldreutvalgene.no/fug/rettigheter-og-plikter-i-skolen/#lekser-og-leksehjelp
https://foreldreutvalgene.no/fug/rettigheter-og-plikter-i-skolen/#lekser-og-leksehjelp
https://utdanningsforskning.no/kilderpersoner/personerforfattere/h/kjersti-lien-holte/
https://utdanningsforskning.no/kilderpersoner/personerforfattere/h/kjersti-lien-holte/
https://aktuelt.osloskolen.no/SysSiteAssets/laringsteknologi/brukerveiledninger/slik-gjor-du--foresatte.pdf
https://aktuelt.osloskolen.no/SysSiteAssets/laringsteknologi/brukerveiledninger/slik-gjor-du--foresatte.pdf
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/deling-av-klasselister/
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/deling-av-klasselister/
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/sporsmal-svar/Skole-og-barnehage/kan-klasselister-eller-lignende-leveres-ut/
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/sporsmal-svar/Skole-og-barnehage/kan-klasselister-eller-lignende-leveres-ut/


Status FAU; orientering  

ÅRSHJUL 

• FN-dagen 24.10.21 

• Planlegge lysfest 
13.12. 

• Høstgruppe i 
klassene? 

FN dagen:  
2. trinn hadde ansvar for gjennomføring.  Fast tradisjon på skolen. Vellykket 
arrangement.  
 
Lysfest 13.12. 
Ny tradisjon på skolen. Ledelse i planleggingsprosess. Fau få beskjed hvis vi 
skal bidra med noe. 
 
Høstgrupper:  
Tilbakemelding fra de som deltok på møte at samtlige klasser har 
gjennomført eller planlegger høsttreff.  

Arbeidsgrupper  

• Trafikk 

• Rehabilitering 

• Blomster 

• Nærmiljø/ trivsel 

• Grønn gruppe 

• Digital gruppe 

Plan: Presentasjon fra de ulike gruppene FAU møte i desember. Skolen legge 
ut info om arbeidet, gruppenes mandat og kontaktpersoner på skolens 
hjemmeside.  
 
Innspill trafikkgruppe:  
Det er ønsket med sykkelopplæringskurs. Trafikkgruppa inviteres med i 
planlegging med skolen.  

Økonomi i FAU  

Inntekter FAU. Marthe W. har økonomiansvar. 

Info fra Driftsstyre  

 Møte i Driftsstyre 25.11.21  

Info fra SMU  

 Bastian invitert til møte i desember. Invitert rep. fra elevrådet, rep fra FAU, 
bydelspolitikere, lærer med ansvar for elevrådet. 
 
Resultat fra Trivselsundersøkelse foreligger til møte. 

Info vedr 
rehabiliteringsprosess 
skole 

 

 

Skolens ledelse og ansatte, fra 
FAU Karin Vikne møte med 
UDE 19:10:  

 
https://aktuelt.osloskolen.no/
SysSiteAssets/dokumenter/sk
olebehovsplan-2022-
2031_horingsdokument.pdf 
 
Personer fra FAU i 
arbeidsgruppen: 
Karib Vikne  
Gro Elin Hansen 
Camilla Low 

Befaring med Utdanningsetaten og Oslobygg:  
Tilbakemelding: Stor skole, mange kvadratmeter som kan gjøres mye mer 
funksjonell. Utdanningsetaten og Oslobygg i planleggingsprosess. Politikere 
må bevilge penger. Siste infoer at oppstart for rehabilitering er 2024. Skole 
planlagt ferdig 2026.  
 
I prosess: total oppussing, ikke mulig være på deler av skolen.  
 
Midlertidighet; hvor skolen skal være i prosess er ikke bestemt.  

 

 

 

 

  

https://aktuelt.osloskolen.no/SysSiteAssets/dokumenter/skolebehovsplan-2022-2031_horingsdokument.pdf
https://aktuelt.osloskolen.no/SysSiteAssets/dokumenter/skolebehovsplan-2022-2031_horingsdokument.pdf
https://aktuelt.osloskolen.no/SysSiteAssets/dokumenter/skolebehovsplan-2022-2031_horingsdokument.pdf
https://aktuelt.osloskolen.no/SysSiteAssets/dokumenter/skolebehovsplan-2022-2031_horingsdokument.pdf


  

Innmeldte saker  

 
1.Hvorfor ikke PC på mellomtrinnet?  
Barneskole nettbrett, ungdomsskole PC? 

 
2.Betalingsaktiviteter AKS, eks Skiskole:  

1.Svar fra skolen:  
Lilleborg startet prosess med innkjøp av digitale verktøy januar 
2020. Ble anbefalt nettbrett til alle klasser. Fordeler og ulemper 
med nettbrett, som med PC. Har kjøpt inn tastatur til 7.trinn.  

 
Skolen tar med innspill til etterretning. Kan bl.a. undersøke avtale, 
om evt endre noen nettbrett til PC. Skal drøfte det med ikt 
ansvarlig. Digital arbeidsgruppe FAU kobles på i videre vurdering.  

 
2.Svar fra skole:  
Skole er gratis, derav også aks skal være gratis. Skolen jobber 
kontinuerlig om å forbedre tilbud på aks.  
 
Lilleborg har gitt tilbud om skiskole tidligere. Utgikk i fjor (år 2020) 
grunnet C19. Bes om at skolen undersøke om de fortsatt kan 
melde på skiskole (frist var 1.11.). Ifølge Skiforeningens 
hjemmeside kan de låne ut utstyr ved behov, samt gi friplasser til 
barn fra lavinntektsfamilier. Det er også mulig låne skiutstyr på Bua 
Sagene.  

  



 

 

 

 

 


