
 

F AU, BØLER SKOLE 
Foreldrenes arbeidsutvalg 

FAU-styret 2017-2018 
 

Leder: Frank Holseter tlf: 99560693, epost: frank.holseter@coop.no 
Nestleder: Ine Martinsen tlf: 92863131, epost: inekath@icloud.com 
Kasserer: Torild Huse. Tlf: 93 48 03 48, epost: torild.huse@ncl-as.no 
Web/Styremedlem: Pål Solum, tlf: 92616229: epost: pål.solum@nrk.no 
Styremedlem: Sissel Rostøl Bakken, epost: sissel.andrea@gmail.com 
Styremedlem: Anne Kathrine , epost: Stian@mymaze.com 

 

 

  

FAU møtereferat 28.02.2018. 
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

A   A   A   A  X A   A  x A   A   A  X A  x 

A VARA x A VARA  A VARA x A VARA X A VARA  A VARA x A VARA  A VARA x A VARA  A VARA  

B x B  B x B  B x B X B  B X B X B x 

B VARA x B VARA  B VARA X B VARA X B VARA  B VARA  B VARA  B VARA  B VARA  B VARA  

C  x C   C  X C  x C   C X C  X C   C  X C   

C VARA  C VARA  C VARA  C VARA  C VARA  C VARA  C VARA  C VARA  C VARA  C VARA  

 4    4  4  1  4  1  2  3  2 

  

M  DS   

 

25 DELTAGERE + Leder 

 

Velkommen ved FAU leder frank Holseter, som poengterer at dette er fora der alle gode ideer settes 
til live og all viktige beslutninger blir tatt!  Gjennomgang av agenda og kort presentasjon av gjester. 
 

Rektor Informerer  
 

Ungdomstrinnet 
Uroen tidligere dette skoleåret er historie. Skolen har jobbet mot, og det er gjort tiltak for å stabilisere. 
Bøler er nå en annen roligere skole, og alle klasser fungerer godt. Morten påpeker at det ikke betyr at 
det alltid vil være sånn. 
Vinterballet ble avholdt der 200 ungdommer koste seg og hadde det bra. Ingen hendelser noe som 
kan underbygge at det nå er et godt miljø på ungdomstrinnet. 
 

Skolen har ansatt en miljøterapaut, som deles med Skulerud skole. En inspirerende ung fyr, som også 
jobber med/er opptatt av musikk, og nærmer seg ungdommene på en svært god måte. Ikke mange 
skoler som har miljøterapaut. Nytt for Bøler, og "veien blir til mens man går". Bøler har også 2 
utekontakter.  
 

Skolereiseplan 
Bøler og Østensjø skole er plukket ut som Pilotskoler for utarbeidelse av en skolereiseplan i regi av 
Østensjø Bydel. Hensikten med skolereiseplanen er å utarbeide og skape trygg skolevei for elevene. 
Skal inneholde tiltak og nedskrevne rutiner, samt plan for trafikk- opplæring.  
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Trafikk:  
Skolepatruljen er savnet denne vinteren. Skolen forsøkte å få 8.trinn til å ta oppgaven, men uten hell. 
Skolepatruljen kommer på plass igjen fra høsten.  
 
Sykkelparkeringsområdet. 
Skolen vil også få ny sykkelparkering. Denne vil bli plassert bak skolen på enden av grusbanen ("på 
trekanten" mot Haraløkka og Ulsrud vgs). Dette ligger rett bak bygget for 5-7 trinn, som er den 
gruppen der det er flest som benytter sykkel. Bymiljøetaten ved sykkelprosjektet (samarbeider også 
med Utegruppen vedr. grusbanen) vil bekoste dette.  
 

Ny skole / hjem samarbeidsplan 
Det er utarbeidet en ny skole / hjem samarbeidsplan. Ingen revolusjonerende nyheter. Baserer seg på 
3 hovedområder: Dialog og Samarbeid, Læring og Mestring og Trivsel og Trygghet.  
Les den på skolen hjemmeside: Finner den under "For Elever og Foresatte og Hjem Skolesamarbeid:  
https://boler.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/skole-hjem-samarbeid/oslostandarden-for-skole-
hjem-samarbeid/  
 
Sommerskolen:  
Starter påmelding 7/3 og har et tilbud til alle klasser fra 1. til 13 trinn. Skolen ser at det er en dalende 
interesse for eldre elever, og poengterer at det også er flotte kurs for 8. til 10. trinn.  
Rektor henstiller derfor alle til å fram snakke tilbudet. Vi kjenner egne barn best. Kan vi også bidra til at 
andres barn melder seg på sommerskolekurs? Kan vi som foreldre bidra til at flere blir med, spesielt de 
som trenger det? Alle brosjyrene ligger på skolens hjemmeside. Frist for påmelding er 13/3.  
 
Foreldremøte for 1-4 med foreldreforedrag:  
Uke 11 (antatt 13/3) blir det foreldremøte for 1-4 med foredragsholder Anne Nilsen. Tema er 
foreldrerollen: Hvordan kan vi skape en god skolehverdag for alle barna på Bøler skole sammen.  
Mer info om foredragsholderen på www.foreldrepraksis.no 
 
Foreldreundersøkelsen:  
En av de foresatte får invitasjon på mail, og man kan svare på hvilken plattform man vil. Skolen ønsker 
at alle svarer, og så sannferdig som vi kan. Spørsmål innfor mange tema, som Trivsel/skolemiljø, Støtte 
fra lærere, Støtte fra skolen, Foreldresamtalene mm  
 
Innspill:  
Spesielt kjedelig med manglende skolepatrulje denne vinteren med mye snø. Er det vurdert å bruke 6. 
trinn? Det er ikke lov, ref rektor. I tillegg blir hver skolepatrulje agent "godkjent" på hver sin beskrevne 
plass. 
 
Rehabiliteringen:  
Skolen er nå inne i en "fryktelig fase". Det jobbes nå i hovedbygningen, så både ledelse og lærere er 
plager av mye støy, når skoledagen er slutt. (De er ikke flinke til å overholde reglene om boring.) Skal 
være ferdige til August, men ytterligere forsinkelse kan forkomme. Alle elevene skal ha undervisningen 
på Bøler fra høsten av og bygget for 5-7 skal da være klart.  
 
Innspill:  
Huske ved M klassen kan ikke benyttes grunnet mangel på inspeksjon.  
Ble ikke vurdert "åpnet" av Morten nå, men kan antatt brukes når snøen er borte og det er vår.  
 
Låsing av doene ute. Ofte er doene ute låst og elevene kan ikke gå inn.  
Morten informerer om at doene ute skal være åpne.  
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Finnes det rammer for hvordan spisingen skal avvikles. Nei ref Morten.  
Lesing / vising av film og TV er vanlig.  
 

Besøk av helsesøster Jannicke Skau 

Jannicke har jobbet 70% stilling på Bøler skole et år, og vi deler henne med Skullerud skole. (Tidligere 
jobbet hun på Østensjø skole.) Hun har ansvaret for 1-4 trinn, og samarbeider godt med sin kollega 
Miriam Munch som har ansvaret for 5-10 trinn, samt med lærerne og skolens ledelse for øvrig.  
De holder til i antatt midlertidige fine og store lokaler i hovedbygningen med venterom og et eget 
kjøkken.  
 
Skolehelstjenseten er et godt og gratis tilbud til alle elevene på skolen. Elevene kan komme når de vil i 
løpet av dagen. Om de er opptatt eller det er kø, avtaler de nytt tidspunkt slik at elevene kan komme 
tilbake. De har et tilbud til alle. I tillegg til elevene selv kan også, lærere, foresatte, barnevern, fastleger 
eller elevrådet ta kontakt.  
 
Har mange "må" oppgaver og blant oppgavene er:  
Veiledning av foresatte, Starts undersøkelse 1.klasse 
Oppfølging av veiing og måling (og plikt til å melde foresatt ved avvik). 
Enkelt og gruppesamtaler, -"Jentsnakk grupper" på 9.trinn, -Vaksinering 
 
Eksempel: 
En lærer utrykte bekymring for jentemiljøet i en klasse. Det ble arrangert foreldremøte for jentene, 
der det ble foreslått foreldretiltak utenfor skolen. Jentene hadde i tillegg jentesnakkgrupper hos 
helsesøstrene. Her fant jentene ut at mange hadde de samme tankene og problemene. De turte 
"åpne" seg, noe som alene løste mye og bedret miljøet.  
 
Skolehelsetjenestens mål: Fremme fysisk og psykisk helse i tråd med økt trivsel.  
 

Foreldreforedrag 13/3 Kl.17.30 for 1-4 trinn 

Tema:  
Hvordan kan vi skape en god skolehverdag for alle barna på Bøler skole sammen 
Hvorfor mobber barn? Litt om hjernens utvikling og barns mulighet til forstå vanskelige sosiale 
situasjoner. Vi lever i en individualistisk kultur. Hvilke sider ved tidsånden kan forsterke, eller eventuelt 
forebygge konflikt og mobbing? 
Kan mobbing kureres en gang for alle? Hva skal til for at vi kan kalle noe mobbing? 
Hva er forskjellen på konflikt og mobbing? 
Det som forhindrer mobbing er det samme som gir barna trygghet og trivsel generelt. 
Hvilke tiltak forebygger plaging og bidrar til at barna inkluderer hverandre i lek og aktiviteter? 
Hva kan skolen gjøre og hva kan du som mor eller far gjøre? Hva kan vi forvente av barna? 
Spørsmål og innspill fra salen til slutt. 
 
Etterskrift:  
Skolens ledelse arrangerer dette foredraget som støttes av FAU. Vi ser det som en god ide å legge 
dette til foreldremøtet på våren (i stedet for at FAU arrangerer egne foreldreforedrag.) FAU ønsker å 
jobbe for en tilsvarende løsning for 5-7 trinn, samt at det parallelt kan være et foredrag for elevene 
neste skoleår.  
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Diverse saker 

It`s Learning:  
Hvilke erfaringer har vi rundt det. Fungerer det som det skal? 
Skolens digitale satsing? –Hva innebærer den?  Styret vurderer å invitere Arne Fried til neste FAU 
møte for status.  
 

Valg av vara til driftsstyret + kommende valg 

Ny vararepresentant til DC: Cecilie Dallan 6A  
 
Fau styret trenger leder, nestleder og styremedlem for skoleåret 2018/2019.  
 
Leder Frank Holseter går av -Ny velges for 1 år   
Nestleder Ine Martinsen går av -Ny velges for 2 år.  
Kasserer: Torild Huse sitter 1 år til   
Web ansvarlig: Pål Solum sitter 1 år til 
Styremedlemmer Sissel R. Bakken og Anne Katrine Larsen går ut.  Valg av èn ny. 
 
Temaene for barneskolen og ungdomskolen er ulike. 
Det ble diskutert lage tydeligere skille mellom FAU for barneskolen og for Ungdomsskolen, og evt 
avholde ulike møter, da bestående av færre representanter. Eventuelt avholde møtene i uke rom..?  
Ønsker en egen ungdomsskolerepresentant til styret, og dagens styre tar dette videre med 
valgkomiteen.  
 
Styret henstiller også alle foreldrekontakter til å selv å vurdere verv, til å fram-snakke rollene, og til å 
bidra til å får et nytt styre på plass fra Høsten.  
 
Foreldreundersøkelsen:  
Det ble igjen en diskusjon rundt prioriteringene og tilbakemeldingene fra skolens ledelse.  
FAU styret henstiller alle til å svare sannferdig på Foreldreundersøkelsen.  

 
Diskusjon i grupper. 
 

Møtet ble avsluttet med diskusjon i grupper:  
1-2:   

 3-4:  17.mai arrangementet 

 5-7:   

 8-10:  

Send gjerne oppsummering av det som ble diskutert, eller andre innspill til fauboler@gmail.com.  

 

 
Referent Ine Martinsen 

 

 

 

 

Neste møte onsdag 30/5 19-21 i Flerbrukshallen 

Innkomne saker må være styret i hende innen 7.mai. 

Tidligere referater og sakslister ligger på www.boler.gs.oslo.no 
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