
 

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

 Bøler skole 
  

 

 
 

 

    
Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 46 43 00 Org.nr.: 974589737 

Bøler skole Utmarkveien 4 Telefaks: 23 46 43 01  

 0689 OSLO   
 Postadresse: boler@ude.oslo.kommune.no  

 Pb 85, 0620 OSLO www.boler.gs.oslo.no  
 

Møtereferat 

SMU 

 

 

Til stede: Rune Byre Gåsemyr(ledelsen), , (Fau), Gøril Lyngstad(Fau)  og Ketil Olsen(Ansatt), 

Silje Hoftun(Fau), 

Frafall: Vidar Vevik (politisk oppnevnt), Niamet Omar(8a), Gina Fellus(8c) 

Møtegruppe: Skolemiljøutvalget (SMU) 

Møtested: 1.etg. i hallen 

Møtetid: Mandag 06.05.19 kl. 16.30 

Referent: Rune Byre Gåsemyr 

 

  

09/19 Godkjenning av referat og innkalling  

Referatet og innkallingen er godkjent 

 

10/19 Informasjon fra ledelsen 

Elevråd på aks er kommet i gang . Inneholder elever fra 2-4 trinn. Har fungert godt med 

godeinnspill fra elevene. 

Skolen jobber med inføringen av fagfornyelsen. 

 

  

11/19 Saker fra elevrådet 

Skolegensere blir bestillt til 10 trinn 

Motivasjon har det vært diskutert på alle elevrådene etter at det har vært tatt opp i klassene 

etter elevundersøkelsen. Tat opp med lærerne etterpå. 

  

12/19 Saker fra FAU 

Det er ønske om en foreldrebank som inneholder hva foreldrene kan bidra med av 

kompetanse i undervisningen.  

Fau lager et utkast til neste SMU. 

Oppstart 1 trinn er det viktig med nye rutiner for å trygge en god oppstart. Fau er i dialog 

med rektor om dette. 

17. Mai. Må vi gå hvert år. Dette tas opp i fau og i elevrådet.  

 

 

  

13/19 

 

 

 

 

 

Orientering om byggeprosjekter ved Bøler skole 

Renovasjon og sykkelparkeringsprosjekt starter i sommer med ferdigstilling august. 

Utemiljøgruppa ønsker oppdaterte tegninger tilsendt til Silje Hoftun 

 

  

  



2 

 

14/19 Hva er gode tiltak for skolemiljøet på Bøler skole? 

Link til dette ble sendt ut I innkallingen og det tas opp I neste møte deler av dette. Temaene 

diskuteres også i elevrådet. 

  

15/19 Eventuelt 

Utemiljøkomitteen ønsker å komme for å snakke med de ansatte om prosjektet, gjerne før 

sommeren. Har hatt møte med byrådet.  

 

Neste møte  07.10. 2019 kl 1630 

 

 

 

Referent: Rune Byre Gåsemyr (ass.rektor) 

  

  

 


