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Referat FAU-møte 30.05.18 

Deltagere: Elin S. Boysen 1A, Ann-Sofie Ulle 2A, Solveig Eikbu Storo 2C, Synøve Skarsbø 3A, 

Anne Mina R. Maurtvedt 3A, Gunnar Alendal 3B, Pål Solum 4C, Silje B. Fekjær 5A, Cecilie B. 

Dalland 6A, Lotte Stensrud 6C, Marte Brekke 7A, Merethe Bryn 7B, Hege Holck Andersson 

7C, Hilde Solli 8A, Gøril B. Lyngstad 9A, Thomas Fossum 9B, Torild Huse 9C, Ine Martinsen , 

Frank Holseter
 

 

Velkommen ved avtroppende styreleder Frank Holseter. Info om agenda. 

Rektor informerer: 

- Siste gang (forhåpentligvis) info om rehabilitering og uteområdet. Nå holder de på 

med siste bit – administrasjonsbygget. Alt må være ferdig til skolestart, for til høsten 

finnes ingen reserveskoler i nærområdet (nå i år har 7. klasse blitt busset til 

Manglerud skole). 

- Førskoledag var på mandag. I år er det 84 nye barn (max antall). De fleste trinn på 

barneskolen har 84 elever, og Bøler forblir en stor skole. 

- Den nye lærernormen. Ikke lett å fylle opp med det antall nye lærere man skal ha. 

Oslo skal fylle på med over 300 nye lærere, men det er vanskelig å fylle opp med folk 

som har rett kompetanse. Bøler ansetter tre eller fire nye lærere på småskoletrinnet. 

- Halvårsvurdering. Den skriftlige vurderingen på barnetrinnet er besluttet å opphøre i 

Oslo. Grunnen til at man har droppet dette i år, er at de fire fagene man ble vurdert i 

tidligere ble favorisert i undervisningen. Nå skal alle fag være med i vurderingen. 

Bøler og de andre barneskolene i Østensjø har besluttet å ha elevsamtaler med 

kontaktlærer. Utviklingssamtale med foreldre blir tidlig høst, før høstferien. 7. klasse 

(og 1. klasse) vil ha disse samtalene litt senere) 

- Digital utvikling. Bruk av læringsteknologi – skolen skal være med å tenke litt mer 

digital opplæring. Lærere, elever og foreldre involveres. Bøler er en av få skoler som 

er med i dette prosjektet. Dette vil gjelde et par pilottrinn til å begynne med, som får 

være med å prøve ut dette i litt større grad enn de andre trinnene. Skolen kan få 

midler til innkjøp av nytt utstyr. 
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- Miljøarbeider Assad Arif. Satte i gang skolefrokost for ungdomstrinnet. Meget 

vellykket for de som har møtt opp til dette (20-30 elever hver torsdag). Gode 

erfaringer og tilbakemeldinger, og dette vil fortsette neste skoleår. Dette er vel så 

viktig som tiltak for bedring av skolemiljøet, som det er som et ernæringstiltak. Assad 

arrangerer også fotballturneringer i storefri, noe som også har vært vellykket. 

- Innspill fra en av foreldrene: Litt for mange skoleavslutninger har i år havnet på 

samme dag. Dette kan være vanskelig for de som har barn på forskjellige trinn som 

har avslutning samtidig. 

 

Resultat fra 17. mai og generelt budsjett så langt i år, ved Torild:      

          

          



 
      

 

Ine informerer om uteområdene: 

- Grusbanen. Lang prosess som har politiske overtoner. Silje fra utegruppa har søkt 

Sparebankstiftelsen, og hvis vi får all støtte vi har søkt fra forskjellige instanser, er 

budsjettrammen på 10,5 millioner. Undervisningsbygg eier tomten, Bymiljøetaten 

eier gressplenen. Vi ønsker at Bymiljøetaten kan ta eierskap til hele området for 

enklere prosess når arbeidet starter. Bydelen er med oss, og dobler den summen vi 

selv klarer å skaffe til veie. Skolen er mett av oppussing, og ønsker egentlig å drive 

skole i fred og ro en liten stund framover, og er ingen pådriver for utvikling av denne 

delen av uteområdet.  

Silje vil informere om planene for elevrådet og for ansatte på skolen, og vi håper at 

det vil skape større engasjement fra skolen sin side. All honnør til utegruppa som har 

stått på så mye for dette prosjektet! 

- Dugnad for uteområdet? Dette har vært foreslått tidligere, men er lagt på is. Kanskje 

nytt styre tar tak i dette ved en senere anledning, men først skal skolen og 

Bymiljøetaten fullføre pågående arbeid. 

- De nye stativene har manglet noen deler, og har derfor vært stengt i en periode. 

Firmaet som leverer disse delene har hatt trøbbel med leveransen. I løpet av 

sommeren skal alt være klart. 

 

Diverse: 

- Støtte til turer fra FAU. Gårdsbesøk i 3. klasse (5000 kr pr klasse), tur til Prøysenhuset 

(8000 kr pr klasse) i 5. klasse og hvite busser i 10. klasse. En del trinn har ikke fått tur, 

siden bondegård og Prøysen-tur ikke har vært arrangert i løpet av de siste årene. 

Disse vil få en tur til neste skoleår som erstatning. Skolen vil komme tilbake til hva 

senere. FAU mener at 2004 og 2006-kullene ikke har vært på tur. Dette diskuteres 

første FAU-møte etter sommeren. Innen da finner vi også ut om dette gjelder flere 

trinn. Meld gjerne fra til FAU hvis du har noe info her. 

- FAU støtter hvite busser med 500 kroner pr elev hvis det trenges. Har elevgruppene 

overskudd etter salg av doruller etc. tilbakeføres halvparten. 

- Foreldreforedrag. Legges til uke 10 fast - ikke sammen med foreldremøte, for ellers 

blir møtet for kort. Skolen og FAU samarbeider om dette, og fortrinnsvis prøver man 

å få til foredrag der elevene får foredrag i skoletiden og foreldrene etterpå. Alltid 

aktuelle temaer er nettvett, mobbing og rus, men også lettere temaer vil vurderes. 

Kom gjerne med forslag til FAU! 2019 er et nasjonalt leseår, og skolen vil vurdere om 

dette kan være et tema. Foredrag av Jørn Lier Horst - for barn og voksne? 

- Innspill fra foreldre: For dårlig info for nye foreldre på første skoledag. Mange har 

dårlige erfaringer, og et forslag er å se til Østensjø skole som har et helhetlig opplegg 

der nye foreldre blir vist rundt og blir godt kjent med skolen. Også bedre info om 

årshjul savnes, med tanke på foreldremøter og FAU. Kritikk av en del av de 

foregående første skoledag-opplevelsene, der blant annet barna har blitt bedt om å 
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skrive om sommerferien sin. Ikke alle foreldre har dårlige erfaringer – noen forteller 

om svært gode opplevelser av første skoledag. Dette er individuelt og lærerne burde 

kanskje ha et litt mer forutsigbart og formatert opplegg? 

- Vil det være meningsfullt og mulig å få til møter mellom klassekontakter og 

kontaktlærere før første foreldremøte? 

- Utviklingssamtaler – bør elevene være med når de er små? Kanskje dette kan være 

opp til foreldrene å bestemme, ut ifra elevens grad av modenhet. 

 

Valg av nytt FAU-styre 

- Fire fra eksisterende styre forlater styret. Ine, Sissel, Anne Cathrine Larsen og Frank 

takker for seg. Pål og Torill blir et år til. Valgkomiteen har innstilt fire nye 

medlemmer – Gøril B. Lyngstad (9A), Cecilie Dalland (6A), Synøve Skarsbø (3A) og 

Kjetil Hovding (10. trinn). Ingen motforestillinger og full applaus! 

 

Natteravner.  

Har vært krise. Foreldre i 8., 9. og 10. trinn er natteravner. Helgedagene fordeles mellom 

klassene, og disse må organisere vaktene selv. Det har vært mange nok nøkkelravner i år, 

men noen slutter og vi trenger flere nøkkelravner, slik at denne rollen kan fordeles mellom 

flere. Meld fra til Thomas Fossum (9B) hvis du har spørsmål eller ønsker å melde deg som 

nøkkelravn. Tlf: 91569139 eller mail: t.fossum@outlook.com. Det trenges mellom fem og 

åtte nøkkelravner til. Thomas oppfordrer alle til å melde seg – det er hyggelig å gå natteravn 

på Bøler, og det gir bra samhold mellom foreldrene. Man går fredager mellom kl 20.45 og 

23.15. 

 

Denne gangen droppet vi inndeling trinnvis og jobbing med gruppeoppgaver, og beveget oss 

ut i den vakre maikvelden kl 20.30. 

 

Neste FAU-møte: Onsdag 29. august. Saker til møtet må være styret i hende innen tirsdag 

14/8. 
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