
 

Referat fra FAU-møte 29.08.18 
 
1. Presentasjon av styret 
Synøve Skarsbø, leder 
Cecilie Dalland, nestleder 
Toril Huse, kasserer 
Kjetil Hovding, styremedlem 
Pål Solum, styremedlem 
Gøril Lyngstad, styremedlem 
 
2. Orientering fra rektor 
Sosialt veldig hyggelig skolestart. Skolens motto de første ukene: Vær en god venn 
og smil til den du møter. Åttende trinn har Drømmeskolen og bruker mye tid på å 
bygge gode og trygge relasjoner, bruker elevmentorer fra niende trinn på det. 
Kontaktlærere, inspektør og rådgiver følger opp. 

Lekeapparatene åpnet. Noe byggeaktivitet fortsatt bak skolen. De store tingene er på 
plass, men det mangler noen detaljer. For eksempel mangler internett på 5. 
trinn,  lagringsplass mangler og da får de ikke hentet ut alle tingene fra container. Det 
er feil stoler på naturfagsrom og utstyr på k&h-rom er ikke installert. Men Bøler skole 
har motiverte lærere, fine klasserom og god luft og er veldig fornøyd. 
 
Uteområdet: har kontaktet Kuben VGS som kanskje kan levere nye små hus til 
skolen og benker med midler fra FAU. Mulig huset i sandkassen blir fjernet pga. 
underlaget, men det er til vurdering. 
 
Lærere: Skolen har fått mange nye lærere i høst, først og fremst på 1.-4. trinn pga. 
ny lærernorm. Skolen har få grupperom og må derfor innarbeide andre måter å jobbe 
på for å klare å utnytte det å ha to aktive lærere i timene best mulig.  
 
Elever: Har passert 800 elever. Små kull går ut, store kull kommer inn. Elever søker 
seg også hit til flere trinn, særlig 8. Attraktiv skole. Ligger sentralt, og får også god 
tilbakemelding på at har godt rykte.  
 
Foreldremøter blir mandag, tirsdag og onsdag førstkommende uke. Foreldremøtet for 
1. trinn blir 18. september.  
 
SkoleMelding: Rektor anbefaler at alle laster ned meldingsappen. Vil sikkert ta litt tid 
å få innarbeidet rutiner for hvordan denne kan brukes på best mulig måte. Skolen 
fortsetter med fraværstelefon som før av praktiske årsaker. Fraværstelefonen går til 
flere ansatte på skolen og er godt innarbeidet i skolens rutiner. Viktig derfor at alt 
fravær i 1. til 7. trinn meldes som før.  
Andre meldinger kan sendes via skolemelding, eller på e-post.  
 
AKS: Trener på at de ansatte skal være flinkere til å følge med på hva som skjer. 
Særlig sett i forhold til opplæringsloven § 9 A . Mer krevende å følge med på det som 
skjer på AKS fordi atferden der er mer «uregulert».  
 
 

http://www.vfb.no/no/vi_tilbyr/drommeskolen/
https://kuben.vgs.no/satsingsomrader/yrkes--og-studiespesialiserende-ysk/ysk-byggfag/
https://www.utdanningsnytt.no/nyheter/2018/januar/slik-vil-larernormen-fungere-i-praksis/
https://aktuelt.osloskolen.no/larerik-bruk-av-laringsteknologi/digital-skolehverdag/skolemelding/
mailto:https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61%23KAPITTEL_11


IKT - Ønsker om å bli bedre på dette på Bøler skole. Derfor satsing. 
Prosjektet er toårig - lære å bli en digital skole mer enn før. Lære å bruke digitale 
flater på en god måte. iPad valgt fordi det er enkelt å bruke for barna. Men PC vil 
fortsatt være et verktøy som elevene vil bruke på skolen.  
To pilot-trinn. iPad -læring på 4. Og 8. trinn. Egen iPad for hver elev. Mer info på 
foreldremøte (og eget foreldremøte i oktober for de involverte trinnene). Vil fortsette 
ut over toårsperioden og videreutvikle det. 
 
Spørsmål om hvite busser-tur: Ja, det blir også for de som nå starter i 8. trinn. Bøler 
skole har ingen planer om å avvikle det.  
 
KUL-uka - 44 (1.-4. Trinn) + 45 (5-9. Trinn. 10. Eget opplegg) 
 
3. Presentasjonsrunde 
Alle FAU-representantene presenterte seg. Åttende trinn mangler helt, de har ikke 
hatt foreldremøte og valgt noen ennå.  
 
4. Økonomisk status 
Regnskapet fra fjoråret skal vedtas med 2/3 flertall. Skal først leveres til revisor, så 
blir det lagt ut på nettsida og tatt opp på neste FAU-møte. 

Status er at FAU har en bankkonto med et innskudd på ca 500.000,-. Inntektene til 
FAU kommer i form av salg av kaffe/kaker osv i forbindelse med 17. Mai og KUL-uka 
og utgiftene er hovedsakelig støtte til turer hvor Hvite Busser er den vi støtter mest 
med et tilskudd på 35.000-40.000,-. I tillegg innvilger vi støtte etter søknader og i fjor 
støttet vi en søknad fra skolen på 30.000,- til lysanlegg i Aulaen. Budsjettet for 
skoleåret 2017/2018 var et overskudd på ca 22.000,-kr og resultatet ble 12.000,- kr. 

I tillegg til støtte til turer bidrar vi med premier i forbindelse med refleksaksjonen og vi 
dekker også et foreldre- og elevseminar i samarbeid med skolen.  

Siden vi ikke har 17. mai arrangementet i år blir KUL-uka eneste inntektskilde og 
dermed vil vi ikke komme til å kunne dekke kostnadene våre i går og må tære på 
tidligere overskudd. I tillegg er det satt av 100.000,- kr i forbindelse med at 
lekehusene i skolegården skal byttes ut. Her er det et samarbeid med Kuben vgs og 
FAU skal dekke kostnaden ved at det lages nye hus. Til info er det gjort et vedtak 
tidligere om at 300.000,- kr av FAU’s midler skal benyttes til fornyelse av 
uteområdene.  

Er det innspill til budsjettet, så kom gjerne med forslag før neste møte.  

Kommentar: Ønsker at elevene får vite hva FAU har støttet av tiltak.  
 
Spørsmål om KUL-uka kolliderer med halloween. Styret sender melding om det til 
skolen og oppfordrer til å løse det.  
 
5. FAU-representantens oppgaver - hva betyr det å være representant? 
- Være kontaktleddet mellom foreldrene i gruppen/klassen og Foreldrenes 
arbeidsutvalg (FAU) 
- Være bindeleddet mellom foreldrene og skolen 
Er kanskje den viktigste foreldrekontakten på skolen 

https://boler.osloskolen.no/siteassets/fau/abc-for-foreldrekontakter.pdf


På foreldremøter: UDIR oppfordrer til å ta med foreldre med i planleggingen, bruke 
foreldremøtet til å utvikle sosiale fellesskap mellom foreldre, diskutere tema i mindre 
grupper. Tema kan være bedre informasjonsflyt (fredagsbrev?), lekser, 
skoleavslutninger, fellesmøtene i aulaen (hvordan fungerer de?), hvordan fungerer 
hjem-skole-samarbeidet, vinterball.  

 
Styret har snakket om at god kommunikasjon er et viktig tema i år, hvordan 
kommunikasjonen kan bli bedre, sånn at samarbeidet blir bra og vi blir hørt i de 
viktige sakene. Fint om klassekontaktene kan ta det opp med foreldrene i klassen. 

Klassekontakten har også en viktig oppgave med å bidra til å bygge sosiale 
relasjoner i klassen. Ta det med og snakk om det på foreldremøtet. 
 
Nyttige nettsider for foreldrerepresentanter: Udir.no, utdanningsetaten i Oslo, FUG 
 
6. Diskusjonsgrupper på trinn 

 
Oppsummering av diskusjon fra de ulike gruppene: 

1. og 2. trinn: Tema som ønskes diskutert på foreldremøtet er a) hvordan bidra til 
godt sosialt miljø i klassen og b) hvordan sørge for god kommunikasjon 
Andre tema som ble diskutert var refleksaksjonen: Hva skal til for å motivere 
ungdomstrinnet? Ungdomstrinnet er lite motivert for refleksvest, men refleksbånd er 
bra, og premien kan være lik for alle, kino og popkorn er populært på alle trinn. Kan 
politiet i bydelen kontaktes? De er på tilbudssida, bruk dem, kontakt via skolen. Det 
er videre et ønske å utfordre lærerne og AKS-ansatte til å delta i refleksaksjonen. 
Hadde også vært stas om rektor og inspektører kunne dele ut refleksene første dag.  

3. og 4. trinn: Temaønske for foreldremøtet: Kommunikasjon og vennegrupper for å 
bygge sosiale relasjoner.  
Det ble også diskutert hvordan klassekontaktene kunne støtte opp om styrets 
strategi. Ønsker å diskutere med de andre foreldrene i klassen hvordan de kan støtte 
opp om skolens arbeid, og snakke om hva man tar opp i ulike sammenhenger. Andre 
tema var hva man kan gjøre i stedet for vennegrupper for å bidra til godt skolemiljø? 
Tips til bursdager for å gjøre det enkelt for alle å komme: vertsforeldrene kjøper 
bursdagsgave og gjestene kjøper bare kort, eller makspris på gaver/maksbeløp, 
eller gavefrie bursdager, ulike varianter i ulike klasser med suksess. 

5. til 7.trinn: Har avtalt dato for planleggingsmøte om KUL-uka.  
Temaønske til foreldremøtet: Aldersgrense for spill og filmer osv. NB! Det er ikke et 
mål at foreldrene skal bli enige, men diskutere hvordan man kan følge opp og dele 
erfaringer om hvordan man følger opp barna på sosiale medier. 

8. til10. trinn: Temaønske for foreldremøtet: Vinterballet - foreldrenes 
rolle? Melder om gode erfaringer for skoleballet i vinter. Minne oss foreldre om at vi 
foreldre har et ansvar rundt det å holde det nede og gjøre det til en positiv og 
inkluderende dag for alle. Unngå limousin. «Åpent hus» hjemme hos noen i klassen i 
forkant (alle jentene/alle guttene) har fungert godt i en av klassene.  

https://www.udir.no/
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/etater-og-foretak/utdanningsetaten/#gref
http://www.fug.no/


I diskusjonen var vi også innom "generasjon prestasjon", Hvite busser-tur, bidra til 
godt klassemiljø med tiltak som passer ungdom - god erfaring med Mini Tour de 
Bøler. Kanskje også arrangere noe for foreldrene for at de skal bli kjent. 
 
Eventuelt:  
Mottakelse av 1. klassingen på AKS 
Savner voksenstyrte aktiviteter. Vanskelig å bli med på leken når de ikke kjenner 
noen. Noen av barna syns selv det er vanskelig å komme inn i leken.  
Foreldre på første trinn savnet kort info med praktisk informasjon om når de skulle 
møte dagen etter, og det var usikkerhet rundt om man som forelder kunne bli med 
inn i klasserommet andre skoledag. Noen av barna er veldig usikre, hadde vært fint 
med avklaring på hvor mye kan man følge. Også noe usikkerhet rundt 
fraværstelefonen. Opplevde at mye av informasjonen var rettet mot foreldre som 
hadde barn på skolen fra før. Ønsker kort praktisk info på ark i sekken.  
Foreldre er heller ikke fornøyd med mottakelsen på AKS, og det har vært en 
gjenganger. Elever oppfordres til å starte der fra 1. aug, men det er ikke bra sånn 
som det er organisert nå med lite struktur og lite voksenstyrt lek for å bli kjent.  
 
  
Innspill som styret tar med videre til rektor:  
- Ønske om at fellestiden på foreldremøtene blir kort og at det blir mer tid til 
diskusjoner i klasseforeldremøter.  
- Ønske om å få klasselister med kontaktinfo fra foreldre sånn at samarbeidet mellom 
foreldre kan bli bedre.  
- Ønske om å unngå kollisjon mellom KUL-uka og halloween for småskoletrinnet og 
mellomtrinnet. Halloween har etter hvert blitt et sosialt arrangement som 
involverer hele klassen, og er et godt supplement til andre tiltak for å bli kjent. Vil 
nødig unngå konkurranse med KUL-uka. 
- Ønske om å kunne låne lokaler på skolen i forbindelse med sosiale arrangement for 
klassen. Hadde vært fint å få til gode løsninger her. Det er få andre muligheter i 
området og det blir utfordrende å samle klassen for å bli kjent. 

 


