
 

 

F AU, BØLER SKOLE 
Foreldrenes arbeidsutvalg 

FAU-styret 2013-2014 
 

Leder: Ine Martinsen. Tlf: 92 86 31 31, epost: i.thorvaldsen@gmail.com 
Nestleder: Inga-Lise Nilsen Tlf: 95 15 74 74, epost: ingalisenilsen@gmail.com 
Web/Styremedlem: Ronny Lie Solbakken, epost: Ronny.Lie.Solbakken@evry.com 
Styremedlem: Marianne Moen, epost: marianne_moen74@hotmail.com 
Kasserer: Torild Huse. Tlf 93 48 03 48, epost: torild.huse@dollydimples.no 

 

FAU møtereferat 20.11.2013 kl. 1900 ved Bøler flerbukshall 
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24 DELTAGERE PÅ MØTET 

 

Rektor informerer : 

- Utleie/lån av skolen: Det er kun de faste som få benytte skolen, her nevnes korpset 

som et eksempel. Det er ikke ønskelig at det oppholder seg folk på skolen uten om 

skoletid. Det er ikke skolens hovedoppgave å drive utleie. Det er ikke mulighet til å leie 

skolen hverken for foresatte / klasser eller FAU.   

- Refleksaksjonen Bli-sett foregår i disse dager. Det er kjempe respons. Hele skolen 

deltar. Ledelsen har stått ute og tatt imot elever om morgningen. Det har resultert i 

skolen har oppdaget at svært mange elever kommer for sent på skolen. 

- Parkering: Det oppleves som et problem at foresatte parkerer ved Bøler flerbrukshall 

ved levering av sine små. Det øker med trafikkfarlige situasjoner og lærerne som 

kommer litt sent må parkere på sentret og trekke lapp/betale.  FAU stiller spørsmål til om 

det har vært avholdt noen aksjoner eller på noen måte vært en markering fra ledelsen 

ved skolen om at det ikke er parkeringsplasser for foresatte. Det har skolen begynt å 

tenke på og lurer litt på om de skal gjøre det. Det vil ikke bli satt opp skilt da skolen ikke 

har lov til å skilte plassen med f.eks "kun ansatte" på parkeringsplassene. 

- Adventsgudstjeneste info kommer til uken. 6.desember som før, en kl. 0900 og en kl. 

1000. Det skal gå ut et skriv som foresatte skal skrive på. Det vil bli et tilbud om et ikke 

religiøst alternativ men med samme tema. I fjor var det vennskap både i kirke og skolen. 
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- KULUKA - organisering på skolen på kvelden var bra. Det lærerne er opptatt av er 

organiseringen på dagtid for å ha en god gjennføring på kvelden. Lærerne forslår at det 

blir en evaluering av året og se på om dette kan gjøres anderledes. Det som oppleves 

som bra er møte mellom skole og foresatte. Det skal sees på om det er mulig å legge 

Kuluka tematikken og forberedelsene til uka I skoletiden fra skolestart slik at elevene får 

god tid på og trent på det de skal vise frem. Kuluka er en videreføring av Grunnskolens 

uke. 

- Klimaskjermrehabilitering: 

Bøler skole skal fornyes med et klimaskjermprosjekt der fasaden, vinduer, tak og nedløp skal 

oppdateres. Skolebygget vil dermed fremstå som nytt fra utsiden, samtidig som det etterisoleres 

opp mot passivhusnivå . Byggestart for prosjektet antatt andre kvartal 2014. 

 

 

Innmeldte saker 

Matservering på skolen  - sak fra FAU representant; undersøke en mulighet for matordning 

på skolen. Mat i skolen er foresattes oppgave men undersøkelse fra Danmark viser svært 

variert matinntak gjennom skoledagen. Værst er det i ungdomsskolen hvor elevene velger 

usunn mat.  

En hjemmesmurt matpakke ca kr 30,00 er det mulig å finne en løsning for en matordning hvor 

det blir en ordning som tilbyr mat.  

Morten har vært i kontakt med en ungdomsskole som serverer et måltid om dagen til kr 25,00. 

Han har sendt epost men ikke fått svar til dagens møte, på hvordan dette organiseres.  

Forslag 2 kan jo være at skolen tar det med i sin undervisning.  

 Det er idag tilbud til ungdomstrinnet  hvor det er en kantine i flerbrukshallen. Lave priser og 

tilbud om sunn mat.  

 Fau foreslår at kantinens tilbud legges på fronter (priser, åpningstider, meny, regler for de 

forskjellige klassetrinnene). Dette syntes rektor var en god ide og tar det med seg.  

Tolkning av permisjonsordning  sak fra fau representant 

 Dagbladet hadde en artikkel hvor det sto at reglene nå var endret.  

Skolen jobber idag med et skriv og vil sende ut et skriv hvor fravær skal være i orden før 

vitnemålet og avgangsklasse. Det blir en oppsamlet fravær som føres i 10 klasse. 

Fau tar opp at Bøler skole ikke har en synlig klokke i skolegården. 

Dette kan være greit med tanke på at barneskolen skal lære seg klokka. Rektor bekrefter at skolen godt 
kunne tenkt seg både en klokke som viser tid og en ringeklokke ut mot fotballbane. Rektor tar dette med 
seg inn i fasade-prosjektet som han orienterte om på sist møte. 
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Saksliste 

Økonomi 

Godkjenning av regnskap og budsjett   

Vedtak: GODKJENT 

Hva kan penger brukes på her er noen I FAUs forslag: 

 høytalere ute musikk i skolegården 

 bordtennisbord ute 

 elevrådet - involveres  

 det må vurderes andre inntektskilder 

 Diskusjonsgruppene trinnvis forslår hva som kan gjøres / hvilken prosess skal FAU ha for å bruke 

penger.  

Hvite busser arrangementet var gratis i år / inngang og kake/kaffe/saft – dette bør endres på til neste år. 

17. mai komite status: 

 3-4 trinn er ansvarlig for gjennomføringen av 17. mai – både vara og hoved FAU representant er 

aktive i arrangeringen.  Da det manglet noen deltagere på første møte valgte komiteen å ikke 

banke alle saker helt fast. De gikk for samme organisering som året før. Nytt møte i gruppa 

15.januar.  

 3-4 trinn har fått infoskriv om å sette av dagen. Det forventes at alle bidrar.  

 underholdning - taler og annet er flott å å få inn. Det innkomne forslaget på 

band/underholdning var noe høy prisklasse.  

 bare egil er kontaktet og positiv.  

 17. mai - trenger premier forslag Rusken 

Refleksaksjon status: 

 det er rest på aksjonen kr 3000,-  

 det er dyrt å gi bort rekflekser hvert år  

 Det er mye resultatløse tigge telefoner  

 Det er kanskje mer aktuelt for AUF å gi premie enn heller å gi bort reflekser.  

 Kickoff var planlagt med manglerud politistasjon - politiet skulle komme å lyse på forskjellige 

barn med og uten refleks.men aksjonen startet en uke eller mer for tidlig ihht fau sine 

planer/notater. Politiet kommer siste fredag i aksjonen. Premieutdelingen er siste skoledag før 

jul. FAU deltar på premieutdelingen og sier noe i den retning " fau har støttet aksjonen med 10 

000 kr"  

 Refleksaksjonen kontakter viserektor og sier at det er kr 10 000,- fra fau.  

Dialogkafe status:  
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 5.mars elever får en bolk i skoletiden . forslaget er 4-5-6-7-8-9 og 10 trinnet. 

 Foresatte/ voksne får på kvelden.  

 Nøklevann skoles fau er posistive til at det startes et samarbeid.  

 Dialogkafe - skifte navn til noe mer tidsriktig og selvforklarende  

 det sendes invitasjon til foresatte som kan delta på kveldsarrangementet 

Eventuelt  

- Ask.fm – Vær obs dersom deres barn er på http://ask.fm/ 

- Mammatreff Se Annes epost denne uka, første torsdag i mnd 

- Neste styremøte er torsdag 30.januar 2014 kl. 20.00, saker til styret bes innsendt pr 

epost innen 23.januar.  

- Neste FAU møte er onsdag 12.februar 2014 kl 19.00 i Bøler flerbrukshall 

- Takk for fremmøte og takk for i år.   

 

Riktig god jul og godt nytt år   
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