
 

 

F AU, BØLER SKOLE 
Foreldrenes arbeidsutvalg 

FAU-styret 2014-2015 
 

 Leder: Ine Martinsen. Tlf: 92 86 31 31, epost: i.thorvaldsen@gmail.com 
 Kasserer: Torild Huse. Tlf: 93 48 03 48, epost: torild.huse@dollydimples.no 
 Web/Styremedlem: Ronny Lie Solbakken, epost: Ronny.Lie.Solbakken@evry.com 
 Styremedlem: Sissel Rostøl Bakken, epost: sissel.andrea@gmail.com 
 Styremedlem: Stian Kristoffersen, epost: Stian@mymaze.com 

 

FAU møtereferat 03.06.2015 kl. 1900 ved Bøler flerbrukshallen 
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
A  x A   A   A  x A  x A  x A   A   A   A   
A 
VARA 

 A 
VARA 

x A 
VARA 

 A 
VARA 

 A 
VARA 

 A 
VARA 

 A 
VARA 

 A 
VARA 

 A 
VARA 

x A 
VARA 

 

B  B  B x B  B x B  B  B  B x B  
B 
VARA 

x B 
VARA 

 B 
VARA 

 B 
VARA 

 B 
VARA 

 B 
VARA 

 B 
VARA 

 B 
VARA 

x B 
VARA 

 B 
VARA 

 

C   C   C  x C   C  x C    C  x C   C  x 
C 
VARA 

x C 
VARA 

x C 
VARA 

 C 
VARA 

 C 
VARA 

 C 
VARA 

   C 
VARA 

 C 
VARA 

 C 
VARA 

 

 3  2  2  1  3  1  0  2  2  1 

 

Rektor informerer 

Byggeprosjekter 

 Utvendig rehabilitering er i rute og man skal f.eks. være ferdig før skolestart hvor man skal ha fjernet 

stillaser, og fått ferdig asfaltering og nye skjermtak.  

 Innvendig prosjekt skal starte januar 2016. Der vil elever være delvis i paviljonger. Blir mest 

sannsynlig etablert på baksiden av hovedskolen. Skolen vil innvendig bli ny. 

 Inventarprosjekt: Er ikke på plass ennå. 

 Skolegårdsprosjekt: Når planer for innvendig prosjekt er ferdig starter man utvendig prosjekt. 

 Prosjektgruppen for byggearbeiderne ved seniorsenteret er imøtekommende og gjør som vi sier når 

de ber de om det. Flere positive eksempler. 

 Bøler skole er varslet om at det kommer til å bli gjort sprengearbeid ved Østensjøvannet tirsdag, 

onsdag og torsdag neste uke. 

 Bøler skole er 60 år 2017 og da skal alt være klart. 
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Sommeravslutninger 

 Sommeravslutninger er i gang. Aktivitetsskolen avlyste sin sommeravslutning pga. været. 

 Ønske fra FAU om skolen kan planlegge juleavslutninger osv. tidligere siden det blir veldig fullt med 

elever og foreldrene i et klasserom. Det er en kabal som skal gå opp der bla. korpset spiller på 

onsdager. 

Nytt IKT system 

 Gjennomfører nå en endring av IKT plattformen. Fronter stenges 19. juni. Da slutter skolens 

kommunikasjon der. Fronter vil erstattes av et nytt system som heter it’s learning og vil ikke være på 

plass før skolestart. Det kommer grundig informasjon om dette i august. All kommunikasjon relatert 

til aktivitetsskolen skjer via skjerm og webside. Pålogging skjer via BankID. Skal vi som foreldre ta 

kontakt med skole/aks sender vi mail eller ringer. Ligger et foreløpig skriv om dette på dagens 

hjemmesider.  http://www.boler.gs.oslo.no/aktuelt/nyhet.shtml#943851  

Annet 

 Endel lærere flytter og tar permisjon også i år. Noe fler enn normalt. 

 Elever er plaget av tyveri (mest på ungdomsskoletrinnet) som mobiler, penger osv. Jobber med 

politiet for å forebygge.  Jobber også med elevene om å ikke legge verdisaker i jakkelommen i 

gangen. 

Saker siden forrige møte 
 Økonomi: I år har vi ikke hatt 17. mai og fører til mindre penger i oddetallsår, men underskudds 

garanti som nå er innført har vært vellykket. Dette fører til at vi går i pluss totalt i forhold til hva som 

er budsjettert. Torild Huse går nå av som kasserer etter to års innsats. 

 KFU møter (organet over FAU) Mer info på : http://oslokfu.no/  

Forslag til foreldreforedrag 
 Anita Schjølset har vært i dialog med foredragsholder for å sette mobbing på dagsorden. Erlend Moe 

er en ettertraktet foreleser rundt temaet mobbing.  Han kunne ikke stille, men vi har fått tilbud om at 

Kristin Oudmayer som bla. har skrevet to bøker om mobbing og er en erfaren foredragsholder kan 

komme. Hun er best på 4-10 trinn hvor hun lager et opplegg som er tilpasset skole og foreldre. Alle 

informeres på samme tid. Ønsker å gjennomføre hele pakken på en dag. Hun tilbyr også ressurser 

som kan formidles i ettertid. Hun foreslår uke 37 og vi må gå i dialog med skolen om hvilken uke som 

passer best. Legger inn dette for neste års budsjett. 

Arbeidsgrupper 
 1. trinn: Tar med seg innspill fra gruppen til 1.skoledag arrangementet.  

 2-4. trinn: Flere klasser organiserer hytteturer med lærer som en hyggelig avslutning. Noen foreldre 

er med og går hjem på kvelden. Bør lage en liste hvilke hytter som er bra og ikke slik at man får et 
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erfaringsdokument fra tidligere år. Barnebursdager: Når man inviterer til bursdag bør man invitere 

alle, bare guttene eller bare jentene i klassen. Fellesbursdager fungerer også fint.  

 5.-7. trinn: Diskuterte gjennomføringen av årets KULUKE og hva som kan gjøres bedre til neste år. 

Diskuterte også at det var varierende oppfatning av hvorfor KULUKA blir gjennomført, samt at det var 

veldig varierende hvor interessant det var å se på fra klasse til klasse. Klassene på 5 trinn hadde f.eks. 

en meget bra forestilling, mens for noen andre trinn var det heller labert.  

 8-10: Sommeravslutning for avgangselevene gjennomføres under mer vanlige omstendigheter hvor 

man bruker natteravn, men setter ikke inn noen spesielle tiltak for vakthold. 

Valg 
 Uteområdeprosjekt samme personer 

Einar Wilhelmsen 3B, Bjørnar Holsæther 2B, Åsne Gullikstad 4A og Øyvind Bolthof 3C. 

 Driftsstyret samme personer   
 Leder  Cathrin Wall   2014-2016 
 Medlem Elisabeth E. Sørlie 8C 2015-2017 
 Vara 1 Sissel Rostøl Bakken 1C  2014-2016 
 Vara 2  Einar Wilhelmsen 3b   2014-2016 

 SMU samme personer; Heidi Bjordal 5B sitter 1 år til- Ine K. Martinsen 3C fortsetter, for 2 år. 

 Natteravnkontakt - Trenger noen på 7.-10 trinn til å ta denne oppgaven.  Tina Andresen i 8C tar 
kontakt med dagens natteravn for å høre hva det innebærer og sender ut til aktuelle på det trinnet. 

 FAU Styret 

 FAU leder: Sissel Rostøl Bakken stiller som leder (valgt inn i fjor og har 1 år igjen) 

 Nestleder: Ine K. Martinsen (2 år) 

 Kasserer: Stian Kristoffersen stiller som kasserer (valgt inn i fjor og har 1 år igjen) 

 Web: Ronny Lie Solbakken (2 år) 

 Styremedlem: Suzanne Elisabeth Skofteby (2 år) 
 

Eventuelt 

 Fotografering: Det har kommet reaksjoner på hvordan https://fovea.no/ går frem når de skal selge 

bildene sine samt kvaliteten. Pål Solum ser på saken for å finne alternativer som man kan diskutere 

med skolen. 

 Må legges inn på FAU agenda hvordan pengene skal brukes på en fornuftig måte 

 
 
Neste FAU-møte er onsdag den 09.09.2015 

Referent: Ronny Lie Solbakken 
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