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23 DELTAGERE PÅ MØTET 

 

Rektor informerer : 

- Fasaderehabilitering starter i morgen (forarbeid). Det brøytes og legges plass bak 

skolen. Forbudt for elever å være på idrettsbanen de dagene entreprenørområdet 

rigges. Fasaderehabiliteringsarbeidene skal foregå i 15 måneder. Starter opp uke 9. 

Hele bygget skal etterisoleres ca. 40 cm og vinduer skal byttes ut. Elevene skal kunne 

være tilstede hele tiden bortsett fra den dagen de bytter vinduer. Først vil det bygges et 

auditorium i J bygget. Når klasserommet pusses opp vil elevene i det klasserommet 

være i auditorium. Det skal også dreneres (utvendig og innvendig) Dette vil utføres i 4 

uker i sommerferien. Beregnet ferdig 1. april 2015. Det drøftes om man skal få gjort noe 

med gulvbelegg. Noen rom er prioritert (Baselederkontorene, Naturfagsalen, kunst og 

håndverksalen, men dette ligger ikke inne i prosjektet). All trafikk vil gå inn på baksiden.  

- Bøler er også prioritert på uteområdet. Vil gå for en oppgradering av uteområdet når det 

andre er ferdig (helst i sommerferien 2015). Ønsker å lage en brukerkomite med elever, 

ansatte og et par fra FAU. Vil komme tilbake til dette, men ønsker å komme i gang så 

snart som mulig. 

Spørsmål fra salen: 

o Er inneklima påtenkt som en del av klimaskjermprosjektet? Svar: Ventilasjonen 

på skolen er målt flere ganger og den er god. 

mailto:i.thorvaldsen@gmail.com
mailto:ingalisenilsen@gmail.com
mailto:Ronny.Lie.Solbakken@evry.com
mailto:marianne_moen74@hotmail.com
mailto:torild.huse@dollydimples.no


  Referat FAU møtet 12.02.2014 

 
 

2 

o Tidligere forslaget om skoleklokke: Har blitt lagt frem av rektor og det er 

referartført. 

o Det er en stund til 2015 når man skal begynne med uteområdene. Kan man gjøre 

noe for elevene som går der nå?  Det er strenge krav til fastmonterte ting. Åpen 

for ikke-fastmonterte ting. Aktivitetslederne som går ute i skolegården et par 

ganger i uken har tilgang til en del ting. 

 

o Diskutert tidligere om man skal høre med elevrådet om det er noen spesielle ting 

man trenger som man kan søke FAU om. Forslag til dette diskuteres på neste 

FAU styremøte. 

- Bilkjøringsaksjon foreslått uke 9 og 10: Er bedre nå enn det har vært. 

- Evaluering av ressursfordelingsmodellen til grunnskolen i Oslo har pågått i flere 

måneder på oppdrag av bystyret. Penger deles ut til skolene etter bestemte regler. 

Gjøres nå en ekstern vurdering om hvordan dette fungerer. Ligger i bestillingen at 

modellen skal være transparent slik at den er enkel å forstå. FAU kan være 

høringsinstans. Forslag til endring:  

o Basisbeløpene til skolene, ønskes oppjustert slik at skolen får penger til å drifte. 

Dette fordi det nå er mer komplisert å drive en skole enn det var før. Mest for 

kombinerte skoler som Bøler med aktivitetsskole og klasser fra 1. til 10. trinn.  

o Småskoletillegg som de foreslår bortfaller.  

o Justere forhold mellom elevsats på barne- og ungdomstrinn.  

o Ønsker endring av kriterier for sosiodemografiske ordringer. Fører til utslag for de 

største skolene. Har vært mer penger til per elev på vest enn det har vært på de 

andre skolene. Fører til at dette kan gi mer penger til skoler i øst. Det som er lagt 

ut på høring har en innstilling til dette. Rektor ser at Bøler skole vil tjene litt på 

dette. Vil kanskje utgjøre rundt ½ million. Høringsfrist 28. februar. Rektor 

anbefaler. Dette får mest sannsynlig ikke virkning først i 2016. Når modellen kom 

i 2002 så ga dette en forutsigbarhet for neste år. 

- Hege Peters tar på seg oppgaven om å lese gjennom høringsuttalelsen og er gitt 

mandat til å svare det samme som driftsstyret svarer. Ellers må dette tilbake til FAU.  

 

Kommentar fra salen: 

- Trenger bedre informasjon rundt natteravnvakter. Hun inviterer seg selv til å bli invitert til 

foreldremøtene slik at hun kan informere om dette. Ja, rektor skal prøve å huske å 

informere, men informasjon om foreldremøtene legges ut på skolen sin nyhetsside på 

høsten. 

- Gi en stor klem til aktivitetsskolen, den fungerer nå veldig bra nå. 

- 6 klasse opplever fysisk aktivitet som en time uten mål og mening. Lite struktur og 

forskjellige lærere hver gang. Ønsker at rektor undersøker videre.  

- Mat og helse. Mat fungerer fra, men helse er det lite av. Mye kaker og potetmos fra 

pose. Ønsker at dette tas videre. Dette fungerer mye bedre på ungdomstrinnet. Rektor 

tar poenget. 
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Beslutningssaker 

Søknad fra 17. mai komiteen: støtte til innkjøp av klappbord til en sum opp til 15.000,- ble 

godkjent. 

Søknad om støtte til hvite busser med 500 kr pr elev ble innvilget etter gjeldende vedtekter. FAU 

utreder og fremlegger forslag til eventuelle nye vedtekter til neste års søknad og retningslinjer 

for bruk av FAU’s økonomiske midler. 

 

Foreldreforedrag 

Viktig at man markedsfører og snakker varmt om dette. For mer info: 

http://www.boler.gs.oslo.no/skolen/FAU/FAU_dialogcafe.html 

 

Trafikkaksjon 

Trenger frivillige som kan stille. Dette utføres av 1-2 klassene. Ønsker 10 til 20 foreldre som kan 

stille mellom kl 07.45 til 08.15 i uke (09)/10. Ønsker å få dette som en fast aksjon. Skolen stiller 

også med en representant.  

 

Natteravn 

I dag går man annenhver uke, og deler oppgave og område med Skullerud skole. Nå skal 

barneskolen på Rustad også begynne å gå. Har diskutert med natteravnkontakt på Skullerud 

skole om ordningen skal fortsette eller om vi skal gå hver uke i et mindre område. 

Neste år blir siste år for Anne Zahl og noen må gjerne bli med som lærling. Gjerne en som går i 

5 klasse nå. 

Neste FAU møte blir 04.06.2014 ved flerbrukshallen på Bøler. 

 

Referent: 

Ronny Lie Solbakken 
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