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FAU møtereferat 06.09.2017 

Velkommen ved FAU-leder Frank Holseter og presentasjon av styret. Alle frammøtte FAU-

representanter presenterer seg. Det er godt oppmøte og alle klassetrinn er representert. 

 

Informasjon fra rektor Morten Sesseng 

 Presentasjon av foreldreundersøkelsen 2017. Litt over halvparten av foreldrene har 

svart på spørsmål om hvordan de opplever elevenes trivsel, støtte fra lærer og 

samarbeid mellom skole og hjem. 

Kort oppsummert er resultatene ganske bra og Bøler skole ligger på gjennomsnittet 

for Oslo eller så vidt under, bortsett fra på ett punkt – nemlig hvordan skolen 

håndterer mobbesaker. Her scorer Bøler 3,4 (av 5) mens gjennomsnittet er 4,0. 

Morten sier at skolen er obs på problemet og er i gang med tiltak. 

 Oppussing av skolen innvendig. B-bygget (1. og 2. klasse) skal være ferdig i 

november/desember. Videre framdrift landes snart, og skolen vil informere når de 

vet mer. 

 Uteområdet – arbeid er i gang og området til M-klassen er snart ferdig. 

Sykkelparkering, aktivitetsapparat + mye annet for små og større elever settes snart i 

gang, og skolen håper arbeidet går raskt. 

 Skolefotografering er gjennomført. Noen endringer fra fjorårets leveranse er meldt 

til firmaet som gjør jobben (Lima Foto). 

 Skolemelk-ordningen fungerer ikke optimalt og er under oppfølging. 

 Natteravn. Bøler sliter med rekruttering, og mangler faste natteravner. Behovet er 

stort for noen som kan stille opp en periode. Er det mange som melder seg, blir ikke 

belastningen stor for den enkelte. Alle foreldre oppfordres til å bidra, særlig de med 

barn på ungdomsskolen.  

Har du spørsmål så send epost eller ring til Line Småstuen Haug 

(line.smatuen.haug@fhi.no, tlf. 48196672) eller kontakt FAU. 

 Bøler skole er 60 år i år og årets kuluke står i jubileets tegn. Mer info kommer. 

 Trafikksituasjonen. Seniorsenteret er så å si ferdig, og trafikkbildet i Utmarkveien vil 

bli mer oversiktlig. På torsdag i uke 37 ber Undervisningsbygg om godt vær, og byr 

hele skolen på wok tilberedt av profesjonelle kokker! Det blir mat til alle og alle 

allergier tas hensyn til.  

B-bygget på skolen er snart ferdig pusset opp, og da åpnes området mellom B- og C-

bygget.  

Bør vi lage skoleveianbefalinger?  

https://boler.osloskolen.no/siteassets/dokumenter/filer-og-mapper-div/boler-skole-foreldreundersokelse-2017.pdf
https://boler.osloskolen.no/om-skolen/om-oss/m-klassen/
https://www.limafoto.no/skolefoto/
https://www.skolelyst.no/aktuelt/hva-er-skolelyst?redir=manual
https://www.facebook.com/pg/Natteravnene1/photos/?tab=album&album_id=371153236242135


Klasser og elever kan benytte seg av Trafikkagenten for tilbakemeldinger – vi venter 

på tilgangskoder.  

 Skoleball. Datoen er hemmelig fram til nyttår, blant annet for å begrense 

ekstravaganse i forbindelse med bruk av blant annet limousin og kjolebytter 

underveis. Alle foreldre oppfordres til å snakke med barna tidlig, slik at de ikke får 

oppblåste forventninger. Ikke alle har råd til å være med på det eskalerende jaget 

slike eventer bærer preg av de siste årene. 

 

Diverse info 

 Frank presenterer FAU-styret og alle rundt (revisor, driftsstyret, 

natteravnkoordinator og skolemiljøutvalget (SMU).  

Valg av nye SMU-representanter foretas og det applauderes for Silje Hoftun og Gøril 

Bertine Lyngstad, med Sissel Rostøl Bakken og Ine Martinsen som 

vararepresentanter. 

 Info om hva det vil si å være foreldrekontakt og info om FUG og KFU.  

19. oktober holder Oslo KFU kurs for alle FAUere, både ledere og medlemmer. 

 Årshjulet presenteres og hvem som har ansvar for arrangementene gjennom 

skoleåret (refleksaksjonen, kuluke, 17. mai, natteravn). 

 Torill presenterer budsjettet for 2017/2018. Årsregnskapet godkjennes og forslag til 

nytt budsjett på neste FAU-møte. 

 Info om uteområdet og hva som kommer. Stor applaus for utegruppa som har gjort 

en kjempejobb! Les mer her.  

 Info om foreldremøtemalen. Her finnes mange gode råd om hva og hvorfor man bør 

ta opp visse ting på foreldremøter gjennom hele skoleløpet. Problemstillinger for alle 

klassetrinn er presentert i malen, og er en god støtte i planleggingen av 

foreldremøter. Har du tips og innspill til malen, kontakt FAU. Malen er et levende 

dokument og oppdateres stadig vekk. 

 

Det var ingen punkter under eventuelt, og møtet ble avsluttet med gruppearbeid fordelt på 

trinn.  

1. og 2. klasse snakket om refleksaksjonen, 3. og 4. klasse om 17. mai, 5. til 7. klasse om 

kuluka og 8. til 10. klasse blant annet om natteravnsordningen. 

 

Neste FAU-møte er onsdag 22. november 2017 kl.19-21 i Bøler flerbrukshall. 

 

Referent: Pål 

 

 

http://www.trafikkagenten.no/
http://www.fug.no/skolemiljoeutvalg-smu.144737.no.html
https://www.facebook.com/profile.php?id=724920996&fref=pb&hc_location=profile_browser
https://www.facebook.com/profile.php?id=724920996&fref=pb&hc_location=profile_browser
https://boler.osloskolen.no/siteassets/fau/abc-for-foreldrekontakter.pdf
http://www.fug.no/skolemiljoeutvalg-smu.144737.no.html
http://www.fug.no/kommunale-foreldreutvalg-kfu.144734.no.html
https://boler.osloskolen.no/siteassets/fau/utegruppa/utegruppaaugust.pdf
https://boler.osloskolen.no/siteassets/fau/abcdokumenter/foreldremoteinnspill.pptx

