
 FAU MØTE LILLEBORG SKOLE skoleår 21/22 oktober 

Møtedato: 11.10.2021 
Tidspunkt: 18:30 -20:00  
Sted: Lærerværelse Lilleborg skole. Hvis behov for digitalt møte, gi beskjed (kan innkalle Zoom).  
Møteleder: Hege Vangen/ Cathrine Klem 
Referent: Hege vangen 
Til stede: Ole Kristian Kvissel 1b, Mona rektor, Anna Backe Wiig 6a, Karin Vikne 4b, Marte Wulf 5b, 
Anders Eriksen 3b,  
Cathrine Klem 4a, Grunde Pellerud 2a, Grete Narvestad 6b, Hege Vangen 3a 
  
Frafall: 1a, 2b, 4b, 5a, 7a og 7b  
 
Dagsorden: 

Saker Konklusjon / ansvarlig for oppfølging 

1. Godkjenning av forrige referat - Ikke referat fra september.  

- Godkjenning av innkalling.  - Godkjent 

2. Informasjon fra Rektor; 

orientering 

 

- Oppstart skoleår 
- FHI, C19; Flytskjema 
- HMS tilsyn skole.  
- Leksehjelp: 1-4 trinn endre til 

lekse støtte fra leksehjelp 
(pedagog ansvar for leksehjelp) 

- Kort info uke 39; 22.7. 
- Kort info om uke 41: psykisk 

helse. 
- Kort info: skolens 

satsningsområde; Psykososialt 
miljø på skolen, ref. 
mobbeombud K. Owren.  

- Skolefrokost. Skolen fått penger, 
idemyldring rundt gjennomføring 
av prosjekt. Kan foresatte bidra 
til gjennomføring?  

- Oppstart; nye elever i første klasse. Tilbakemelding fra lærer om at det har vært en god oppstart. 
Satsning på systematisert læring videreføres på hele skolen.  

- C19: Flytskjema fra FHI er på skolens hjemmeside.  
Ny runde hjemme tester C19, sendt ut på skolemelding info.  

- HMS (Helse miljø sikkerhet) tilsyn vært gjennomført av Bydelsoverlege på skolen: skolen jobber med 
å øke kompetanse bruk av aktivitetsplan, 9a vedtak osv.  Venter på rapport. Vil igangsette tiltak når 
rapport foreligger.  

- Leksehjelp; ledelse bestemt at leksehjelp 1-4 skal utføres av pedagog. Endre til leksehjelp fra lekse 
støtte (likt som på mellomtrinnet). Det er ikke endelig bestemt når dette trer i kraft. Fau ber om at 
det gis lekse støtte på AKS for 3 og 4 klasse frem til lekse støtte innføres.   

- Osloskolen pålagt ha 22.7. på timeplan i uke 39. Asle foresatte skal ha fått informasjon fra faglærer på 
ukeplan. Tilbakemelding fra lærere er at det har vært mange aktuelle samtaler og engasjerte elever.  

- Det samme gjelder i uke 41: Søkelys på psykisk helse. Informasjon gitt på ukes brev. Ulike klasser har 
hatt ulikt opplegg, sosiallærere og helsesykepleiere har bidratt.  

- Skolens satsningsområde; Psykososialmiljø. Derfor tema på høstens foreldremøte alle trinn. Dette 
skal jobbes med hver dag. Mål er at skolen skal være en «VI skole, hvor det er trygt og godt 
læringsmiljø».   
Til informasjon:  
Det foregår intensivt arbeid i to klasser (i 5 og 6 klasse) med det psykososiale miljøet. Seksjon 
forlæringsmiljøteamet er involvert, gir veiledning. Foresatte i klassene det gjelder er informert. Tiltak 
det jobbes med: Bruk av aktivitetsplan; individ og gruppe. Samarbeid med bydel og Saltokoordinator. 
Det er omprioritert antall voksne personer ute i friminutt, det skal være voksne til stede der elevene 
er hvert friminutt.  
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/  

- Trivselsledere: organiserte aktiviteter to dager i uka.  
- Leksediskusjon i fau: Mona skal drøfte med sine ansatte plan for lekser fremover. Ønsker innspill fra 

FAU. Videre diskusjon.  
- Skolefrokost; Mona skal sjekke om trivselsledere ønsker/ kan hjelpe til. Videre må skolen bestemme 

tidspunkt for matservering. Hvis skolen trenger hjelp fra foresatte, må vite mer konkret hva og når.   

3. Status FAU; orientering    

- ÅRSHJUL Gjennomgang av fau årshjul.  Mona/ Hege 
Årshjuet skal legges ut.  

4. Arbeidsgrupper  

- Trafikk 
- Rehabilitering 
- Blomster 
- Nærmiljø/ trivsel 
- Grønn gruppe 
- Digital gruppe 

 
Trafikk: Gruppe er etablert. 
Rehabilitering: Karin pluss en? 
Blomster: Marte 
Trivsel: Tove K. Gro Elin, Hege  
Grønn Gruppe: sjekk med fjorårets gruppe.  
Digitalt: Gruppe etablert, hvis flere ønsker delta gi beskjed.  
 
Man må ikke være i FAU for å delta, send e-post hvis du ønsker bidra.  

5. Økonomi i FAU  

- Har konto, inntekter fra 17 mai.  - Marthe W. har økonomiansvar.  
- Nye vedtekter 17.mai penger (ikke inntekt to siste skoleår).  

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/


- Forslag; Noen ta ansvar for å søke midler til fau for gjennomføring av ulike arrangement.  

  



6. Info fra Driftsstyre  

  -   

7. Info fra SMU  

- Trenger to foresatte.  Grunde Pellerud og Ole Kristian Kvissel 
 
Skolen skal innkalle til møter.  

8. Info vedr rehabiliteringsprosess 

skole 

 

- Mona informerer:  - 19.10 skal det gjennomføres befaring. Skolens funksjonsnivå skal vurderes.  
- Se tidligere referat, samt skolebehovsplan.  

 

9. Innmeldte saker, 5 saker.  

- Foreldremøte høst. 
 

- Fagfornyelse og læreverk. Noen 
klasser mangler bøker.  

- Mangelfulle stoler til elevene. 
- Fadderordning for årets 2. og 6. 

klasse. Når igangsettes dette?  
- AKS og informasjon:  

- Skolen beklager at alle klasser hadde foreldremøte samme dag. Dette endres til neste år.  
- Læreverk styres ikke av fagfornyelse. Mona informerer om at elever har bøker. Det har vært 

forsinkelser i noen klasser. Det er viktig når man kjøper nye bøker, at det er av kvalitet.  
- Stoler mangler fotskammel slik at barna ikke kan hvile bena. Rektor skal sjekke opp om noen stoler 

kan erstattes, evt hvor mange det er som mangler. Kan tas opp videre i driftsstyre.  
- Fadderordning igangsettes før jul.  
- Det bes om at Info om Periodeplan og program i ferie legges ut info på skolens hjemmeside.  

Bes om at skolemelding sendes med titler.  
 

 
 

  

 

 

 

 

 


