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        Tilstede; 30 inklusiv Styret  + DS Leder 

   

Rektor informerer 
Byggeprosjekter 

 Utvendig rehabilitering er snart ferdigstilt. Dørsystemer er ikke helt i orden, men dette regner vi 

med å få på plass innen kort tid. 

 Det er kjøpt inn nye bordtennisbord som settes opp i løpet av kort tid.  

 Innvendig rehabilitering vil starte opp våren 2016. Det etableres nye, fine og fullverdige 

paviljonger som inkluderer 8 klasserom. All ventilasjon byttes ut og alle bygg oppdateres og 

moderniseres. Det er ikke avgjort hvilke klasser som starter i paviljongene. 

 Det er fremmet et forslag om å få på plass drikkestasjoner i gangene da drikkefontener ikke 

settes opp i skolegården. 

Annet 

 General Ruges vei skal asfalteres, men skolen får beskjed før dette arbeidet skal starte slik at 

sikring av skoleveien er på plass i god tid før arbeidet starter. 
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 IKT og ny plattform. Tilgang til foreldre er utsatt. Usikkert når dette er klart. Lærere og elever er 

godt i gang. 

 Tema for KULUKA er "Regnskogen". Dette er samme tema som årets TV-aksjon. 

 Det skal avholdes foredrag om mobbing i løpet av høsten for elever (fra 4.klasse), lærere og 

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

foredragsholder kommer i uke 42/43. Hun er best på 4-10 trinn hvor hun lager et opplegg som er 

tilpasset skole og foreldre.  

 Nasjonale prøver starter opp fra uke 38.  

 Bøler skole starter opp med prosjekt "Trafikkagentene" for 4-7.klasse. Mer informasjon på 

http://nyhetsrom.bymiljoetaten.no/trafikkagent-2015-oppdrag-skolevei/ og 

http://www.trafikkagenten.no/ 

 Sykling til skolen: Fra den 20. august 2015, har Kunnskapsdepartementet bestemt at det er 

foreldrene som skal bestemme om elever kan sykle til skolen eller ikke. Skolens anbefaling 

overfor DS og FAU er at tidligere regler gjøres om til anbefalinger. Det betyr at elever under 5. 

trinn ikke anbefales å sykle til skolen annet enn sammen med foresatte.  

Trafikkopplæringen foregår videre uavhengig av denne endringen. Det betyr også at skolen 

ønsker at gjennomføringen av sykkelprøven fortsetter som før, som en del av 

trafikkopplæringen. Som før tenker vi denne lagt til 5. trinn. For ordens skyld gjøres det 

oppmerksom på at skolens forsikringer fortsatt gjelder.  

Agenda forøvrig 
Informasjon fra styret 

Årshjulet ble presentert, og styret informerte om at alle saker er velkomne, men at styret alene ikke kan 

behandle samtlige, og at det kan bli aktuelt å spille flere av disse tilbake til foreldrekontaktene.  

Forventninger til Fau-representanter 

I år er det både helt ferske, og flere erfarne foreldrekontakter i FAU. Det ble vist til FUG (Foreldreutvalget 

for grunnopplæringen) sine nettsider i forhold til hvilke forventninger som ofte stilles til FAU-

representantene.  

Det ble også delt erfaringer, både i forhold til hva man kan igangsette som foreldrekontakt og hvordan 

best sikre at man får informert samtlige foreldre. Egen mailadresse som følger klassen fra år til år, hvor 

alle foreldre er lagt inn som kontakter ble anbefalt. Venne- og årstidsgrupper fra første klasse anbefales 

da både barn og foreldre blir bedre kjent.  

Viktigheten av at man også fokuserte på samhold i klassene når disse blir nye i 8. klasse.  

http://www.fug.no/foreldreraadets-arbeidsutvalg-fau.4639106-144621.html 

http://nyhetsrom.bymiljoetaten.no/trafikkagent-2015-oppdrag-skolevei/
http://www.trafikkagenten.no/
http://www.fug.no/foreldreraadets-arbeidsutvalg-fau.4639106-144621.html
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Natteravnskoordinator 

I forkant av møtet var Dag Ivar Ytreberg valgt som natteravnskoordinator. 

Økonomi 

Økonomi: 

Foreløpig regnskap for skoleåret 2014-15 viser et underskudd på kr -9 358,- 

Det var budsjettert et underskudd i perioden på kr – 52 000,- 

Resultatforbedringen skyldes i hovedsak tilbakebetaling fra 10. trinn (Hvite busser) på kr 18 602,-

, 5 000,- lavere kostnader på refleksaksjonen, 14 300,- lavere kostnader på foreldreforedrag, og  

7 000,- mindre utgifter til honorar/blomster og bevertning – sorgreaksjoner. 

Budsjett for skoleåret 2015-16 blir lagt frem på neste møte. Siden det er 17. mai arrangement i 

år, går vi ut fra budsjettet for 2013-14. 

Øvrige saker 
1. Timefordeling på 2. trinn i estetiske fag ble diskutert. Slik det er pr nå har foreldre forstått at det 

er TIEY-stasjonene som skal benyttes til dette, og at det ikke settes av rene timer til 

kunst&håndtverk + musikk.  Spørsmål meldt inn til FAU går på hvorvidt dette er nok til å oppfylle 

læreplanens krav til antall timer pr år. Tilbakemeldinger fra høyere klassetrinn viser til erfaringer 

med at estetiske fag også kommer til uttrykk i andre fag, feks ved løsning av 

matematikkoppgaver etc.  

 

2. Det er fremmet forslag om at Bøler skole kan melde seg som pilotskole i forbindelse med Oslo 

kommunes sykkelstrategi.    

  

 https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/prosjekter/sykkelprosjektet/ 

Dette ble diskutert, og det ble stilt spørsmål om det er hensiktsmessig for Bøler å være pilotskole så tidlig 

som 2016 med alle andre byggeprosjekter både i og utenfor skolen.  

3. Kvalitet på maten som serveres i kantinen ble kommentert.  

Det er ønskelig med tilbakemelding fra rektor på disse tre punktene.  

 

Arbeidsgrupper 

 1-2. trinn: Gruppen diskuterte vennegrupper og følgegrupper. Startet arbeidsgruppe for årets 

refleksaksjon.  

 3-4. trinn: Startet arbeidsgruppe rundt 17. mai 2016 

 5.-7. trinn: Startet arbeidsgruppe rundt årets KULUKE  

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/prosjekter/sykkelprosjektet/
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 8.-10 trinn: Natteravnordning og Vinterball ble diskutert.                                                                          

Det ble ytret ønske om at tilsvarende brev som i fjor sendes, fra skolen i samarbeid med FAU, vedr. 

Vinterballet.  Brevet er en anbefaling og henstilling om ikke å leie limousin, samt måtehold vedr. 

Kjolekjøp, og det bør sendes før limousinene leies, dvs i løpet av oktober.  

Eventuelt 

 Fotografering: Det vil også i år bli FOVEA som gjennomfører fotografering på Bøler skole.    

(Skolen er åpen for å bytte leverandør evt. neste år.) 

 
Neste FAU-møte er onsdag den 11.11.2015 

 

Referent: Suzanne Skofteby/Sissel Rostøl Bakken 

 


