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30 DELTAGERE + DS representant Cathrin Wall. Enkelte klasser var ikke representert og noen stilte  med fler) 

Rektor informerer : 

 Skal danne en utegruppe for uteområdeoppgradering. Dreier seg om uteområdene i skolegården. Ikke skolevei 
osv. Undervisningsbygg ønsker 2 dedikerte foreldre som skal være med på prosessen. FAU velger inn 2 
representanter. Pågående fasadebygningsprosjekt er litt forsinket. Skal være ferdig sommeren 2015. Kan ikke 
utføre noe på dagens uteområde før dagens byggeaktiviteter er over. 

 Permisjonsreglement for elever er noe tillempet i forhold til jubileer. Nå er det slik at lærer kan innvilge inntil 1 dag 
dersom det gjelder sorg, tannlege, lege og jubileer. Før var det nesten bare død som var godkjent grunn. Mer 
informasjon på http://www.boler.gs.oslo.no/praktisk/Fri_Permisjon_fra_skolen/Permisjon_fra_skolen.html 

 Utarbeidet en standard for skole-hjem samarbeidet. Ligger på skolens hjemmeside. Står også hva skolen kan 
forvente av foreldrene. http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/category.php?categoryID=71777 

 Brev om vinterball ligger på pulten til 8-10. trinn. Blir sendt ut brev om å unngå leie av dyre kjoler, limusinkjøring 
og hjem etter festen osv. Hva er ok? I fjor kom denne informasjonen litt sent (når mange allerede hadde bestilt). 
Ønsker derfor å sende info tidligere i år.  (10. trinn utarbeider forslag) 

 Utarbeidet standard for god undervisning. Mesteparten er laget, men den er ikke helt klar og derfor ikke lagt ut på 
fronter ennå, men det som er laget er allerede implementert i praksis. 

 Skolen kommer til å installere kameraer ute på den nye fasaden. Har sjekket med datatilsynet. Vil ikke være aktivt 
på dagtid, men utvendig på natten og i helgen. Følger datatilsynets regler. Det kommer informasjon om dette på 
web og blir merket med skilt. 

 Denne uken er det en anti-mobbeaksjon. I morgen torsdag samles hele skolen til tredje time i aula. Kampanjen 
heter «voksne skaper vennskap-på nett». Er en nasjonal satsning hvor de aller fleste skolene i landet har denne 
markeringen denne uken. http://www.udir.no/Laringsmiljo/Arbeid-mot-mobbing/Manifest-mot-mobbing/Voksne-
skaper-vennskap/Filmer/Voksne-skaper-vennskap---pa-nett/ 

 KULUKA: Tema «Menneske-på jorda» Skal favne alle fag. Knytte det med vårt levesett på jorda.  
o Uke 44 - tirsdag 1-2. trinn 
o Uke 44 – torsdag 3-4. trinn 
o Uke 45 – tirsdag 5-7. trinn 
o Uke 46 – torsdag 8-9. trinn + 10 trinn med eget opplegg rundt hvite busser. 
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 Ressursfordelingsmodellen: Har vært omtalt i media. Det er nå gjort en utredning på bestilling fra utdanning og 
kulturdepartementet. Modellen heter pengene følger eleven. Meningen er å evaluere om modellen er rettferdig. 
Ser man på kronebeløpet per elev så kommer man i dag ganske dårlig ut her på Bøler skole (pga. store klasser, 
sosiodemografi) Det er nå gjort en evaluering og innstilling er at enkelte elementer i sosiodemografiske midler 
endres. Grunnbeløpet heves og kroneandelen øker på barn og reduseres på ungdom. Vi kommer med ny modell 
litt bedre ut siden vi har mange barn på skolen, og det vil utgjøre ca 1 million mer enn tidligere ved denne 
innstillingen. Skal til politisk behandling på høsten. Vestkanten taper mest hvis man skal generalisere. 
Tøyenområdet taper også, som trolig vil føre til litt politisk støy. 

 Spørsmål fra salen rundt skolepatrulje: Rektor svarer at ikke alle foresatte vet hvordan man skal forholde seg til 
skolepatruljen. Skolepatruljen er en hjelpegruppe som skal hjelpe til å sikre barn. De har ingen rett til å stoppe 
biler, men vi som bilister skal alltid stoppe når vi ser barn ved en fotgjengerovergang. Skolepatruljen holder 
flagget foran barna for å hindre de at de ikke skal bli påkjørt, ikke for at bilene ikke trenger å stoppe. 

 Eldresenter skal rehabiliteres, men usikkert når. Rektor forventer at undervisningsbygg får nabovarsel når de skal 
starte. Natteravnkontakt forteller at natteravnene har kontorer i det bygget og har ikke fått beskjed om at de må 
flytte ut dette året, men det kommer. 

 Spørsmål fra salen: Er det ikke naturlig at man må ha politiattest for å være sammen med barn og ungdom på 
hvite busser turen? Rektor tar det med seg, men tror ikke vi får det til dette skoleåret. 

 Spørsmål fra salen om hva grunnen er til at de som er brannelever skal gå sist ut av rommet ved brann: Rektor 
svarer at lærer skal gå ut først og evakuere. Brannelev skal gå sist ut å lukke døren. Det er forsket på dette og 
man finner det mest hensiktsmessig at lærer går ut først og viser vei og holder orden. Var falsk alarm på mandag 
og da var alle ute på under 4 minutter. Er meget sjelden at det er eksplosjonslignende branner på en skole på 
dagtid hvor det kan være et issue om hvem som går ut sist av døren. Uansett må noen gå ut sist av døren. 

 Elever i grunnskolen har rett på leksehjelp. Skoleeier fordeler timene fritt på 1-10. trinn. Til nå har hovedtyngden 
av midlene gått til barnetrinnet. Man har nå evaluert bruken av midlene og funnet ut at det er mellomtrinnet som 
har mest nytte av leksehjelpen, og Oslo kommune har derfor besluttet at fra i år skal midlene kanaliseres på 
mellomtrinnet. Rektor fikk beskjed forrige uke. Har planer om å få til noe på 2-4. trinn også, men det blir i alle fall 
bra for 5-7. trinn. 

Info om styret og forventning til FAU representantene 
 Styret ønsker ikke høy formalitet. 

 Er lov til å ta opp ting fra forrige møtes referat selv om punktet godkjenning av forrige ukes referat 

ikke er der. 

 Vi engasjerer oss i våre fanesaker, men alle må være med å bidra på saker og vi lager gjerne 

arbeidsgrupper. Initiativtaker må gjerne være en leder for denne arbeidsgruppen. 

 Styret legger ut og informerer om vedtekter til neste FAU møte. 

 FAU ligger under KFU (Kommunalt Foreldreutvalg - http://oslokfu.no/) Har bla. kurs for FAU ledere. 

Bøler skole er en del av skolegruppe B (Tøyen, Vålerenga osv.) 

 Viser til Skole-hjem samarbeid brosjyren som er meget sentral for oss foreldre. Alle bør gå inn på 

nettet å lese gjennom denne for å få med seg hva slags forventninger som stilles av oss foreldre. Eks. 

oppfølging av lekser.  Viktig at vi som foreldre blir kjent.  Det er vi selv som er ansvarlig for at vi 

foreldre blir kjent. Skolen kaller bare inn til to foreldremøter i året. 

http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/category.php?categoryID=71777 

 FAU-leder viste video som du finner på denne linken: http://vimeo.com/73599678 

Valg 

Nye styremedlemmer 

 Sissel Rostøl Bakken (1C) 

 Stian Kristoffersen (3A) 

Foreldregruppe som skal være med i undervisningsbygg sitt utearealprosjekt (gjelder hele skolen) 

http://oslokfu.no/
http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/category.php?categoryID=71777
http://vimeo.com/73599678
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 Einar Wilhelmsen (3B) - wilhelmseneinar@gmail.com 

 Åsne Gullikstad. 4A 

 Bjørnar Holsæter (2B) Bjornar.holsaeter@ude.oslo.kommune.no 

SMU (Skole miljø-utvalg med 2 møter i året med skolens ledelse, elevrådet og en politiker) 

 Heidi Bjordal (5B) - heidi@veggan.no 

Budsjett skoleåret 2014/2015 
 

  Foreløpig 
budsjett  

 I fjor   Budsjett i 
fjor 

I fjor -1 

      1.8.2014 -   1.8.2013 -  1.8.2013 - 1.8.2012 - 

   Note           42.216   31.7.2014  31.7.2014 31.7.2013 

Inntekter        

Overskudd fra Kuluka  1 36.000               
35.919  

30.000 52.451 

Overskudd fra 17. mai                  
73.368  

45.000 -527 

Renteinntekter bank                           -    500 403 

Sum inntekter   36.000            109.287  75.500 52.327 

        
Kostnader        

Overført til skolen  2 10.000                 
5.000  

0 28.314 

Tilskudd turer   3 53.000               
53.500  

48.000 45.000 

Kostnader bank                          
33  

1.000 928 

Andre driftskostnader  4 25.000               
16.484  

20.000 2.105 

Sum kostnader   88.000               
75.017  

69.000 76.347 

        
Overskudd 
(underskudd)  

           -52.000            34.270  6.500 -24.020 

        

        

BALANSE        

    31.07.2015  31.07.2014  31.07.2014 Endring vs 
2014 

Bank    212.301            264.301  154.155 -52.000 

Kontanter                            -    0 0 

Sum eiendeler   212.301            264.301  154.155 -52.001 

        

Egenkapital    212.301            264.301  154.155 -52.001 

Gjeld til Bøler skole og andre    0  

mailto:wilhelmseneinar@gmail.com
mailto:Bjornar.holsaeter@ude.oslo.kommune.no
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Sum gjeld og egenkapital   212.301            264.301  154.155 -52.001 

 

Noter til budsjett 
Overskudd KUL UKA Alternativ 1 Alternativ 2 
Inntekter            

55.000  
           

75.000  
Varekjøp Mega          -16.000           -16.000  

Popcorn            -3.000             -3.000  
Totalt            

36.000  
           

56.000  
   

Alternativ 1 - Ikke inngangspenger  
Alternativ 2 - Med inngangpenger ca 40,- kr pr voksne 

   

Overført til skolen   

Refleksaksjon             
10.000  

Totalt             
10.000  

   

Utbetaling turer   
Bondegårdstur barnetrinnet (3 klasse)              

5.000  
Prøysentur (5 klasse)               

8.000  
Hvite busser 500,00 pr elev             

40.000  
Totalt             

53.000  
   

Andre driftskostnader   
Arrangement / Dialogcafe             

10.000  
Innkjøp utstyr etter søknader             

15.000  
Totalt             

25.000  
 

Kommentarer fra kasserer til budsjett: 
 Utgift til refleksaksjon. 10 000 til premier og reflekser. 

 I vedtektene står det at man støtter tre turer som er: 

o Bodegårdstur 

o Prøysentur 

o Hvite busser tur 
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 Siden oppmøte på KULUKA er obligatorisk via skolen, ønsker vi å unngå å ta inngangspenger på dette 

arrangementet. Dette fordi hvis man har mange barn og skal ha med familien hver gang kan det bli 

ganske dyrt for enkelte. Da er det bedre å ta det inn via frivillig matservering. 

 17. mai arrangeres annethvert år på Bøler og Nøklevann skole. I år skal det arrangeres på Nøklevann 

skole og budsjett vil derfor gå i underskudd på kr 52 000 dette året, men vil nesten gå i balanse sett 

over 2 år. 

 Spørsmål om vi bør støtte med mindre beløp.  Ble da kommentert at vi har litt på bok, og f.eks. årets 

7. klassetrinn er kun to klasser og naturlige endringer vil skje. En av vedtektsendringene fra forrige 

møte går på hvite busser å endre til 250,- per elev og 250,- som en slags underskudds garanti, som 

betyr at muligens mindre går ut av kassen. 

 Kommentar: Viktig at vedtektene ikke endres for ofte.  

Budsjett innvilget. 

Eventuelt 
Søknad om støtte til klassehytteturer på sommeren: Viktig at pengene fordeles rettferdig. FAU har ikke råd til 

å dele ut et slikt beløp til alle klassene og oppfordres heller til å få inn pengene til klassekasse gjennom 

internt lotteri på Jule og sommer-klasseavslutning. 

Natteravn 
Natteravn er et preventivt tiltak som skaper trygghet i nærmiljøet. Klassetrinn 7,8,9 og 10 har fått liste over 

vakter, og hvilken klasse som er ansvarlig for å gå hvilke uker. Klassekontakt minner om hvem som skal gå. 

Trenger ny natteravnleder fra neste år. 

Innkomne saker 

Høringsuttalelse vedr. McDonalds utbygging 

FAU har uttalt seg negativt til McDonalds utbyggingen ved Leos lekeland under høringsuttalselse i mars.  

Gårdeier som sitter med beslutningsrett i denne saken har samlet sett fått mange negative tilbakemeldinger. 

Alle har rett til å uttale seg om denne saken, og denne følges ikke videre av FAU siden ingen var interessert i å 

lage en arbeidsgruppe som jobbe videre med denne saken. 

Årshjul og arbeidsgrupper (Ref: http://www.boler.gs.oslo.no/skolen/skolen2.shtml) 
1-2: Refleksaksjon / Trygg skolevei  
3-4: Foredrag (Tidligere dialogkafe) 
5-7: KULUka  
8: Nye foreldrenettverk  
9-10: Vinterball og natteravn/avslutningsfest 

Forslag til Røde hatt treff for ungdomskoleforeldre 
Ungdomskoletrinnet pleier å ha jevnlige samlinger på Røde hatt fra kl 19. Anne K. Zahl foreslår følgende 

datoer: 

Torsdag 6. november 2014 

http://www.boler.gs.oslo.no/skolen/skolen2.shtml
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Torsdag 5. februar 2015 
Torsdag 5.mars 2015 
Torsdag 7.mai 2015 
Torsdag 4. juni 2015 

 
Neste FAU-møte er onsdag 12/11-2014 

Referent: Ronny Lie Solbakken 


