
 

 

 
Møtested Lilleborg skole, lærerrommet  
Møtedato 03.02.2020 kl. 18.30-20.00  

Deltakere 
FAU: Kyrre 4b, Marthe 2b, Janne Mari 2a, Lasse 7a, Randi  7c, Pia 5a, Åshild 5b, 
Anne 4a, Cathrine 2a, Hege 6a, Marthe W 3b, Tove 1a, Ida 1b 
Assisterende rektor: Astrid 
Rektor: Knut Erik 

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

 
2 Referat fra forrige FAU møte: godkjent 

 
3 Orientering fra fungerende rektor Knut Erik Brændvang 

 
- Fungerer som rektor frem til nyansatt rektor. Jobber i dag som dette 

er hans jobb. Stilling som rektor er utlyst, Utdanningsetaten som 
ansetter. 

- Knut Erik startet på Lilleborg i januar. Han beskriver Lilleborg som en 
fin skole, gir skryt til skolen, lærere og elever. 

- Avtaler at fremtidig fau- referat sendes til Astrid, hun tar ansvar for å 
publisere ut på Skolemelding til alle foreldre.  

- Rektor vil på fremtidige fau møter informere om det vi ber om, kan 
sende spm til han i forkant av fau møter. 

- Støtter arbeidsform med arbeidsgrupper i fau.  

- Trafikkgruppe: anbefaler at vi oppretter en gruppe som skal jobbe 
med trafikk/trygg skolevei. Eks andre skoler engasjerer foreldre som 
arrangerer morgenvakter ved ulike trafikk kryss. Skolen kan hjelpe til 
med å ta kontakt med Bymiljøetaten. Fau se på hva som er jobbet med 
tidligere. Ønsker engasjement av foreldre. Alle sender forespørsel til 
sine klasser om foreldre ønsker delta i en trafikkgruppe. Være meldt 
inn til neste møte i mars. Skolemiljøpatruljen: opplæring av de som 
leder gruppen, se på rutiner.  

- Foreldreundersøkelse sendes ut til alle foreldre ved skolen snart.  

- Vært brukerundersøkelse på AKS; rom for forbedring AKS. Nytt møte 
med AKS og fau arbeidsgruppen 13.2.2020. Rektor skal delta på møte. 

FAU Referat – Lilleborg skole 

 



 

 

- Gudstjenester: tas opp fau møte i august. 

- Ansettelse sosiallærer er i gang, håper på snarlig ansettelse. 

- Lilleborg skolefrokost; bydelen har fått tildelt midler til Frokost. 
Rektor ønsker foreldreinvolvering; hjelp fra foreldre og barn til å 
servere/ tilrettelegge. Rektor tenker det skal gjelde for alle barna, 
planleggingsprosess. Hva tenker fau? 

- Fagfornyelsen; Rektor ønsker å opprette en arbeidsgruppe som kan 
bistå inn mot dette. Læreplan sier hva barna skal erverve seg av 
kunnskap i ulike klassetrinn. Mål som ligger til grunn for hva lærere 
jobber med, finnes i alle fag. Nye læreplaner er tydelige på at det i 
større grad skal legges opp til elev involvering, verdiløft i skolen; flere 
kjerneverdier hentes frem. Hvordan oversette dette til Lilleborg skole? 
Skolen jobber med dette, hvordan implementere. Rektor ønsker en 
referansegruppe fra Fau- for innspill fra foreldregruppe. Stor 
anledning til å påvirke; Hva tenker foreldre er viktig? 
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/nye-
lareplaner-i-skolen/ 

- Lekser: Må definere formen på lekser. Rektor kan ta initiativ til en 
tverrfaglig arbeidsgruppe foreldre, lærere, ledelse på skolen som kan 
evaluere/ se på dagens bruk av lekser. Delte meninger i fau om lekser 
og leksehjelp. Fau melder inn behov hvis vi ønsker den 
arbeidsgruppen. 

 
Spørsmål fra FAU representanter til fungerende rektor:  
 
Økonomi 

• Antall lærere per elev? Assistanse til klasser med utfordringer? Ref 
Aftenposten (https://www.aftenposten.no/norge/i/G1lbbV/sjekk-din-skole-
her-er-oversikten-over-hvor-det-er-behov-for-flere-laerere-med-ny-norm) 
som beskriver at Lilleborg ikke når opp.  

Svar: Lærenorm; kort fortalt 1 lærer per 15 barn frem til 5 klasse osv. 
Lilleborg tilfredsstiller krav pt. Regnestykke kan variere ut ifra antall barn 
med spesielle behov osv. Vil alltid være bevegelse i tallet. Handler også om 
hvordan man bruker de ressursene man har til rådighet. 
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-
grunnskole/larernormkalkulator/larernorm-for-grunnskolen2/ 

 

Oppussing av skolen 
• Oppussing av skolen; Hva skjer, og hva er tenkt? Dato? Hvem ved skolen 

er «prosjektleder» på dette? 
• Hvor er det tenkt elevene skal gå på skole i oppussingsperioden? 

Svar: Kort status vedr oppussing av Lilleborg skole: Siste oppdatering er at 
skolen skal pusses opp i 2024. Utdanningsetaten skal analysere behov. Frem 
til skolen skal pusses opp skal det være ok å være på skolen. Det innebærer 



 

 

at skolens lokaler ivaretas, nødvending oppgradering vil skje etter behov. 
Utdanningsetaten bekrefter at foreldre skal informeres i forkant av 
oppussingen. Anbefaler ikke fau bruke mye energi på denne saken p.t. 
Ledelse ved skolen skal holde foreldrene løpende orientert. Skolen eier 
ansvaret for dette. Det er ikke bestemt hvor barna evt skal gå når skolen 
pusses opp.  
 
Leksehjelp 

• Innspill fra noen foreldre om at dagens leksehjelp ikke fungerer. Det 
informeres om at lærer ikke til stede, 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. Noen klasser fikk lekse i julen, flere ikke 
fornøyd med dette. 

Svar: Leksehjelp; skolen pålagt tilby 8 timer leksehjelp totalt på skolen. 
Rektor ønsker å tilby mest leksehjelp til de eldste klassene. Dagens ordning 
skal evalueres.  
 
Gjenglemte klær 

- Innspill fra 6b: Ønsker dugnad for å rydde i alle gjenglemte klær. En person 
fra 6b har sagt seg villig, trenger flere personer. Skolen er veldig positive til 
dette.  

 
Plan: Alle høre med sine klasser om noen foreldre kan melde seg. Bør ha som 
målsetning at dette er gjennomført innen påske 2020. 
 
Overgang til Bjølsen: rektor og assisterende rektor se på dagens løsning. 

- Hege avklare med ansvarlig for arbeidsgruppe vedr overgang til 
ungdomsskole om denne skal bestå eller avsluttes.  

Arbeid med overgang til ungdomsskole legges inn i årshjul til fau, tas opp på fau 
møter høst og vår for å høre om skolen jobber med dette. I dag har skolen forsikret 
om at de jobber med overgang, samarbeid med ungdomsskole er etablert. Ikke 
behov i dag for egen arbeidsgruppe.  

4 Eventuelle saker fra klassene 
- Stor ros til Ingrid, ny baseleder på aks 3 og 4 trinn.  
- Utfordringer i flere av klassene, dette jobbes det med.  
- Ønske forbedre skole hjem samarbeid. Kommunikasjon gå tjenestevei. 

5 Orientering fra driftsstyret.  
Møte 22.01.2020: referat sendes til medlemmene i driftstyre. Det orienteres om 
saker på fau møter.  
 
På møte 22.1.2020 ble skolen budsjett og strategisk plan gjennomgått. Nytt 
møte 5.3.2020.  
 

6 Orientering fra Skolens Miljøutvalg (SMU) 
Ingen møter enda skoleåret 2019/2020 Skolen ansvar for innkalling. 
 

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



 

 

 
- Rehabilitering Lilleborg Skole. Marte VA og Espen. Hege er vara.    

Forslag; endre denne arbeidsgruppe til å omhandle skolens uteareal frem til 
oppussing? 

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

 
AKS- Nytt møte i uke 6; 13.2. Formøte aks 5.2. Rektor deltar på møte. 
 

- 17. mai 2019 Femte trinn. 

 
Neste skritt – utbetaling midler. Tonje og Cathrine overlapp. Avventer 
kontakt med Tonje. 
Innspill: Hvor kan de ulike 17.mai-dokumentene «bo»? Google Docs? Har 
skolen egnet sted? 

 
- Blomstergruppen. Marte og Torunn  

  
Blomstergruppa trenger flere folk og avklaring vedr midler og status til 
blomsterpenger på skolens konto. Cathrine etterspør dette fra Tonje Sund. 
Ønsker at det etableres en god rutine fremover. Årets første klasse overtar 
ansvar for vanning. Rutiner for dette blir overlappet til representanter fra 
første trinn. Ønske å forankre fast sum til Blomsterprosjektet, 6000 kr hvert 
år. Vil også motta penger fra bydelen, samt samarbeid med Nav ang 
vanning i skoleferie. 
 
Blomstergruppe implementeres i årshjulet til fau. 
 

- Årshjul opprettes for arbeid i FAU; hva skal gjøres når? Cathrine og 
Hege 

- Tafikksikkerhet: NY GRUPPE, se info fra rektor. 

- Fokus trafikksikkerhet langs skoleveiene, ønske om å sette ned en gruppe, 
trenger ikke være fra FAU, som kan jobbe videre med dette. Oppfordre alle 
i fau: spørre i klassene om noen foreldre ønsker å jobbe med dette. 
HVEM? Frist: Avklart til møte i mars. 

- Er dette jobbet med tidligere? Hva er gjort? Evt etablere kontakt med 
trafikkgruppe på skoler i nærmiljø som eks Nordpolen/ Sagene? 

- Tips: BYMELDING; alle kan melde inn saker vedr trafikksikkerthet. 

- FAGFORNYELSEN ressursgruppe. NY, se info fra rektor.  

- SKOLEFOROKOST. NY, se info fra rektor?  

- GJENGLEMTE KLÆR. NY, se innspill fra 6b punkt 3. 

 



 

 

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

Runa. Prøver å få til møte i uke 7. Møte i mars. 
 

9 Nettvett:  
Skolen har samarbeid med barnevakten. Dagens praksis er at Barnevakten 
kommer på foreldremøte våren i 6 klasse. Innspill fra foreldre om at det er for 
sent. Ønsker Barnevakt/ søkelys på nettvett tidligere.  
 
Høre med rektor hva skolen tenker om innspill; kan dette endres? Mer info 
mars. 

 
10 Gudstjeneste som «juleavslutning» 

• ønske om en diskusjon i forhold til gudstjenesten før jul som blir brukt som en 
«avslutning», og som deler elevene, da ikke alle deltar på dette. Spørsmåltegn 
ved at skolen ikke arrangerer noe som favner alle elevene. Bør gudstjenester 
arrangeres i regi av skolen?? Regner med dette er diskutert tidligere, men bør 
kanskje tas opp igjen?!  

Svar fra Rektor: Hører hva FAU melder inn, ønsker svare senere. 
11 INFO FRA CATHRINE vedr fremtidig fau arbeid. 

• Cathrine og Hege har hatt et formøte med rektor, ønsker et endret format på 
fau møter. Foreslår at vi skal ha mer søkelys på hva vi kan jobbe med og 
påvirke, fremfor å snakke om hva som har vært. Forslag: 

- Kutte ned på info/ runde fra klassene.  
- Info fra rektor: vi kan i forkant melde inn saker, men rektor vil også svare på 

somstilles på møter.Info fra rektor: vi kan i forkant melde inn saker, men 
rektor vil også svare på som stilles på møter. 

-  Arbeidsgrupper kan bruke tid til arbeid på reelle møter.  
 
 

 
 
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  

Er forankret med ass rektor. Hege og Cathrine ansvar.  
 

 
 
 


