
FAU MØTE LILLEBORG SKOLE skoleår 20/21 april 

Møtedato: 12.4.2021 
Tidspunkt: 18-19:30 ZOOM 
Møteleder: Hege Vangen 
Referent: Hege Vangen 
Til stede: Hilde Hosten 1b og 3b, Gro Elin Hansen 1b. Hege Vangen 2a, Thea Tønnesen 2b, Lars 
Sundsbø 4a, Marthe Wulf 4b, Anne Nygaard 5a, Torgny Amdam 5b, Knut Nygaard 6b. Lena Corell 7a, 
Christian Kjølseth 7b 
  
Frafall: 3 a, 6a 
 
Dagsorden: 

Saker Konklusjon / ansvarlig for oppfølging 

1. Godkjenning av 
forrige referat 

- Godkjent 

- Godkjenning av 
innkalling.  

- Godkjent 

2. Informasjon fra 

Rektor; orientering 

 

-  - Planlegger skolefoto 1-7 trinn våren 
- Bilder førsteklasse, ref tidligere fau sak. Lærerne på trinnet 

jobber med dette. Skal ta bilde av kohortene, kopiere inn på 
ukesplan.  

- 1. og 2. trinn får læringsbrett. Er i gang med opplæring av 
lærere. Nettbrett skal være på skolen. 

- Kjøpt bøker til første trinn; Radius. Plan er at de samme 
bøkene skal brukes neste år. 

- Prosjekt hjertesone: Aks trafikk og skolen kobles sammen.  
- Skolen har jobbet med fjernundervisning. Søkelys på det 

sosiale. Ha flere treffpunkter i løpet av dagen. Bedre/ heve 
kvalitet er utgangspunkt. Hvert trinn har laget opplegg, som 
de presenterer for alle andre trinn for å sikre felles standard.  

- 17 mai: tog/ felles stor feiring er avlyst. Skolen har forslag til 
feiring. Arrangere møte med femteklasseforeldre. Møte 
21.4.kl 17. 

- Skolen har hatt møte med fau sin IKT gruppe. Nytt møte er 
avtalt 26.april. Gruppe lager et årshjul; planlagte møter for 
skoleår. 
Det er laget en spørreundersøkelse som sendes til alle 
foresatte vedr IKT og fjernundervisning. Funn fra svar skal 
være klart til møte 26.4. 

- Foreldremøte våren skal avholdes digitalt. First er utsatt til 
innen uke 19. Spm fra Mona til fau hvordan man ønsker møte 
gjennomført. Samlet ønske om et direkte teams møte med 
mulighet til å stille spm. Kontaktlærer skal invitere fau/ 
klassekontakt til formøte. Fau må spørre i sine klasser om det 
er tema de ønsker skal tas opp på møte. Innspill: trivsel/ 
elevundersøkelse gås gjennom på foreldremøte. 



- Elevsamtaler/ utviklingssamtale avholdes digitalt, innen uke 
19. Invitasjon fra kontaktlærer kommer. 

Mona gjennomgår: 
Elevundersøkelse er fra 1 til 4 trinn. 
Trivselsundersøkelse gjennomfører fra 5til 7 trinn. 
Strategisk plan: Publiseres på skolens hjemmeside.  
 

3. Status FAU; 
orientering 

   

-  Ungdomsskole tilhørighet.  
Elever ved Lilleborg, Bjølsen og Fernanda nissen har skole tilhørighet 
til Bjølsen frem til ny skole på Voldsløkka, frem Bentsebru skole åpner. 
Dette innebærer:   

• Elever som begynner i 8. trinn fra skolestart 2021 og 2022 får 
skoletilhørighet ved Bjølsen skole.  

• Elever som begynner i 8. trinn fra skolestart 2023 får skoletilhørighet 
ved den nye ungdomsskolen på Voldsløkka.  

• Elever som starter på 8. trinn fra skolestart 2024 får skoletilhørighet 
ved den nye ungdomsskolen i Treschows gate. 
 
 Når den nye skolen på Voldsløkka åpner til skolestart 2023, 
omstrukturer Bjølsen skole til en 1-7 skole og ungdomstrinnet 
avvikles. Dette innebærer at ungdomstrinnet på Bjølsen skole 
overføres til den nye ungdomsskolen på Voldsløkka. Elever som 
begynner på 8. trinn på Bjølsen ved skolestart 2021, 2022 og 2023, 
fullfører derfor 10. trinn på skolen på Voldsløkka. 
 
Foreløpig info er at elever som begynner på Voldsløkka skal fullføre på 
Voldsløkka. Øvrig skoler som sogner til Voldsløkka er Berg og Tåsen.  
 

4. Arbeidsgrupper  

- Trafikk 
- Aks 
- Blomster 
- Nærmiljø/ trivsel 
- Grønn gruppe 

 

Info fra Grønn Gruppe som har fått Økonomisk støtte fra bydelens 
grønne midler: ønsker plante i skolegård. Det er sendt ut henvendelse 
i alle klassene om noen foresatte ønsker bidra. Hvis interessert, send 
e-post til hilde.holsten@gmail.com.  
 
Info fra Blomsterglede som har fått økonomisk støtte fra bydelen 
grønne midler. https://www.facebook.com/blomsteriVogtsgate/ 
 
De har lagt ny plan for gjennomføring i år. Info på FB side. 
 
Info fra Trivsel gruppe; ny gruppe fau. Planlegger et sosialt årshjul 
samarbeid med skole, aks, elever og foresatte. Formål er positivt 
nærmiljøarbeid. Ønsker samarbeid med øvrige arb. Grupper fau. 
 
Det avtales et samarbeidsmøte for arbeidsgruppene i uke 16; torsdag 
22.4.2021. 
 
Info fra IKT gruppe; Har hatt et møte med skolens IKT gruppe, planlagt 
nytt møte. Formål er bindeledd mellom skolen og foresatte.  

mailto:hilde.holsten@gmail.com
https://www.facebook.com/blomsteriVogtsgate/


17.mai: ansvarlig for gjennomføring er femtetrinn. Møte med skolen 
og fau 21.4.2021 kl 17 på Teams.  
 
Skolen kan søke midler fra bydel til innkjøp av diverse til årets 17 mai 
feiring. Må søke midler; søknad inneholde kort beskrivelse og 
budsjett. 
 
Trafikkgruppe; skolen inviterer til samarbeidsmøte. Tema 
«Hjertesone».  
 

5. Økonomi i FAU  

- Har konto, inntekter 
fra 17 mai.  

Avventer.   

6. Info fra Driftsstyre  

 
 

- Referat på skolens hjemmeside.  

7. Info fra SMU  

-   

8. Info vedr 

rehabiliteringsprosess 

skole 

 

 

-  
 

- https://www.oslo.kommune.no/skole-og-
utdanning/skoleutbygging-i-oslo/skolebehovsplanen/ 

Plan er utsatt til 19.mai 2021. 

9. innmeldte saker 
 

 

-  Sak fra 1 klasse: Skolegård/ tiltak for å oppgradere.   
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