
 

 

 
Møtested Lilleborg skole, lærerrommet  
Møtedato 02.03.2020 kl. 18.30-20.00  

Deltakere 
FAU:  
Assisterende rektor: 
Fungerende rektor: 

Møteleder Cathrine Klem 
Referent Hege Vangen 
Kopi til FAU-representanter, fungerende rektor, assisterende rektor 
 
 
Sak nr. Innhold 
1 Innkalling til FAU møte: godkjent/ikke godkjent 

 
2 Referat fra forrige FAU møte: godkjent/ikke godkjent 

 
3 Orientering fra fungerende rektor 

 
Spørsmål fra FAU representanter til fungerende rektor: 
 
Leksehjelp 

• Fungerer ikke optimalt. Lærer ikke tilstede, kun vikar/assistent som ikke vet 
hva de holder på med/hvordan de er opplært til å løse oppgavetypen. Ikke 
leksehjelp i desember eller august. Fikk lekse i julen, flere ikke fornøyd med 
dette. Har det blitt konkludert med noe her? 

Skolebilder 
• Det skal ikke tas klassebilder av 2 – 6 klasse pga nye GDPR regler. Er det 

informert ut til foreldre rundt dette? Kan man arrangere dette på egenhånd i 
regi 

Brukerundersøkelse på AKS 
• Info vedr endringer på AKS, jamfør brukerundersøkelsen 

Skolefrokost 
• Arrangeres dette av skolen, med ønske om bistands fra FAU for å 

mobilisere foreldre som kan hjelpe til med å server, rydde osv.? 

Status vedr oppussing 
• Kan info om status (antatt år) distribueres til alle foreldre? 

Nettvett 
• Er det for sent med 6. klasse? Ønske og behov for å starte tidligere.  

Lagring av dokumenter arbeidsgrupper og FAU 
• Er det noen tanker/førimnger om hvordan oppbevare dette enklest mulig? 

Og tilgjengelig for dem som har behov for tilgang. 

4 Eventuelle saker fra klassene 

FAU Agenda – Lilleborg skole 

 



 

 

5 Orientering fra driftsstyret.  
Driftsstyre har hatt ett møte i januar; der ble skolens budsjett og startegisk plan 
godkjent. Skolens budsjett omhandler ikke oppussing. Neste driftsstyremøte er 4.3. 
Oppussing av skolen er ikke på sakslisten for det er annen etat som «bestemmer». 
Referat vil komme.  

 
6 Orientering fra Skolens Miljøutvalg (SMU) 

Ingen møter enda skoleåret 2019/2020? 
 

7 Status og fremdrift arbeidsgruppene: 
 
Vi tar en gjennomgang på evt arbeidsform i gruppene, mulig vi gjør noen 
endringer. 
 

 
• Trafikkgruppa    

 
• AKS Ida, Tove, Hege, Marte, Janne Mari, Åshild. 
 

 
• 17. mai 2019  
 

o Neste skritt – utbetaling midler. Tonje og Cathrine overlapp. Avventer 
kontakt med Tonje, håper uke 11. 

o Hvor kan de ulike 17.mai-dokumentene «bo»? Google Docs? Har 
skolen egnet sted? 

 
• Blomstergruppen. Marte og Torunn  
  

o Oppsummert: trenger flere folk og avklaring vedr midler og status 
blomsterpenger på skolens konto. Cathrine etterspør dette fra Tonje 
Sund, håper å ha det avklart i uke 11. 

 
• Årshjul opprettes for arbeid i FAU - Arbeidet er påbegynt av Hege Vangen 

8 FAU-inntekter og -kasse 
• Status fordeling og regnskap? Cathrine overlapper med Tonje, informerer 

Runa. Prøver igjen å få til møte, håper på uke 11. 
 

9 Nettvett.  
 

10 Overgangen Lilleborg – Bjølsen  
Forslag til vedtak er at vi setter ned en liten gruppe som går i dialog med Lilleborg 
og Bjølsen, samt FAU på Bjølsen for å se på hva som kan forbedres ytterligere i 
overgangen Lilleborg - Bjølsen. Karoline Hjertø kan sitte i gruppen, ellers bør det 
være representanter fra 7, og 6. klasse. Dina Thomphson 6A meldte seg, og vil 
forhøre seg med Jan Olav. Hege ta kontakt med Caroline avklare hva hensikt/ 
ønske med slik gruppe er. Avklare dette på neste møte i februar.  
 
Kommentar fra Karoline Hjertø: Ja, jeg vet det har vært en Bjølsen-arbeidsgruppe i 
FAU tidligere men vet ikke helt om det er behov for det. At det er med i årshjulet til 
FAU tenker jeg er viktigst, så får man heller ta tak i det dersom man ser at 



 

 

skolen(e) ikke følger opp skikkelig når man går igjennom planene tidlig på høsten 
tenker jeg.  
 

11 Trafikksikkerhet 
Det er opprettet en gruppe som vil arbeide med trafikksikkerhet langs skoleveiene. 
Gruppeleder Kristian..... inviterer til et møte raskt, der de kan sette opp målet med 
gruppa, og hvordan de skal jobbe videre. 
FAU kan komme med innspill og forslag på møte på førstkommende mandag 
Det er nå 6 stk i gruppa, pluss en til som vil bidra når han kan.  
Ida Skjeseth kan være kontaktledd med FAU i det videre arbeidet. 
 
Forslaget er: 
Det skrives er kort referat fra hvert møte gruppa holder.  
En blir med på FAU møte innimellom for å informere om arbeidet deres. (så langt 
ikke en i FAU ønsker å sitte i gruppa) 
 

12 Gudstjeneste som «juleavslutning» 
• ønske om en diskusjon i forhold til gudstjenesten, med skuespill fremført av 

elevene i 5. klasse, før jul som blir brukt som en «avslutning» og som deler 
elevene, da ikke alle deltar på dette. Er det da riktig å ha et arrangement av og 
med elevene i kirken? 

 
 
Eventuelt / saker på vent: 
• Facebook-side for skolen som portal, med administrator, generelle saker (nå er det FN-dag, 

arrangementer, rehabilitering, blomstergrupper etc.) – med enkle retningslinjer  
o Er forankret med ass rektor. Hege og Cathrine ansvar? 
o Gjenglemte klær - Her er det enn så lenge kun en fra 7 klasse og den nevnte person fra 

6b (hvis fortsatt interessert Charlotte?). 
o Oppussing Bessa 
o Lys i skolegård, slutt på låste porter og bedre lekeapparater i skolegård eks.  


