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1. Rektor informerer 
 
Endringer i ledelsen 
Presentasjon av ny undervisningsinspektør for 1-4 trinn + AKS: Luiza Codreanu 
(Har tatt over etter Kjersti Dahl som nå er assisterende rektor på Nedre Bekkelaget Skole.) 
Har 7 års erfaring som lærer på småskoletrinnet, samt 5 mnd erfaring som 
undervisningsinspektør på Tiurleiken skole (Romsås.) Begynte nå i høst. Har hatt en fin start og 
gleder seg til å bli bedre kjent.  

 
Undervisningsinspektør på 5-7 trinn Christine Mørk gå ut i barselpermisjon før jul.  
Tharan Nordssen kommer inn som Vikar.  
 
Kontorsjef Heidi S. Sørvik har sluttet og er erstattet av Gro Karlsen.  
 
 
KUL UKA:  
Rektor var tilstede 3 av 4 kvelder. Ledelsen sammen med lærerne har hatt intern 
evaluering: Mye bra! –Lotteri for regnskogfondet, bra show, flere fine forestillinger, 
elevene jobbet «forskningsbasert» og flere presenterte faglige tekster. Første kvelden for 
1-2 trinn ikke like bra. For korte forestillinger gav «tidskollisjon». Generelt bra med KUL-
UKA: Elevene presenterer noe for foreldre og får trening i muntlig fremføring og annen 
scenetrening. 
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Har skolen Beredskap: Ref. hendelsen i Sverige. 
Ja. Skolen har beredskapsplan og krisehåndteringsplan, som alle lærerne kjenner til.  
Egne rutiner samt planer for evaluering er utarbeidet, og det gjennomført øvelser med 
lærerne. Varslingstjeneste er bestilt: Teletopia løsning. Spørsmål: Utgangsdørene er 
tunge; Har de automatikk. -JA. Har hatt noe problemer med noen dører, men det er fikset 
nå. Har «Klemsikring» -så det er trygge dører.  
 
Bygningsarbeidene:  
Bøler skole skal pusses opp innvendig. Budsjett 104 mill. Dette innebærer rør, 
ventilasjon, el og maling, og inkluderer fullverdige paviljonger som skal settes opp og 
fungere som klasserom i rehabiliteringsprosessen.  
Paviljongene blir plassert på baksiden mellom skolen og grusbanen, antatt nå i løpet av 
desember. Oppstart i paviljongene Januar 2016 for 8-9 trinn + 1 klasse på 10.trinn.  
(M-klassen flytter til Hasle Skole). Paviljongene er ikke egnet for småskoletrinnet, så de 
vil få litt logistikkproblemer. De er forberedt på at de går inn i en ny tøff periode. Rektor 
har ingen påvirkning på selve gjennomføringen og når de ulike klassene skal flytte over i 
paviljongene.  Forhåpentlig ferdigstillelse i løpet av 2017.  
 
Skolen blir 60 år i 2017.  
 
Uteområdet:  
Det er blitt montert en ny huske, etter at den forrige ble fjernet i sommerferien.  
Harald Myhre fra undervisningsbygg har gitt klarsignal for at uteområdegruppen kan 
etableres. Bøler er en av 9 skoler som begynner arbeid med uteområdet i løpet av 2016.  
 
Bøler er en av får skoler der de fleste klasserom har vinduer på 2 sider. I tillegg har de få 
lange korridorer. Alle elever på ungdomsskoletrinnet har egne elevskap, for å kunne låse 
inn ytterklærne.  
 
 
Foreldregruppe «mot mobbing».  
Forslag initiert fra styrets leder. Rektor er ikke negativ men poengterer at man må kunne 
mye om mobbing, som å kunne jobbe preventivt i forhold til det.  
(«Den som mobber er ofte et mobbeoffer eller utestengt selv. Noen klasser er det krevende å være i 
grunnet enkeltelever. De enkeltelevene er ofte de som har det aller vanskeligst». Det er lett å se de 
«synlige». Skolen vet hvem de er og jobber med dem.) 

Foreslår at FAUs arbeid mot mobbing kanaliseres via SMU (Skolemiljøutvalget.) 
 
Elever med spesielle behov får den hjelpen de skal ha. Beste arbeid i forhold til mobbing 
er forebygging. Skolens ledelse oppfordrer derfor hver enkelt klasse, spesielt på 
småskoletrinnet, til å gjennomføre vennegrupper, samt andre tiltak for å la elever og 
foreldre bli kjent «på tvers av» naturlige nettverk.    
 
 
Its Learning:  
Ja, det er det de gjør på skolen; De lærer! –og setter seg inn i det nye systemet…  
- Litt etter litt. Målet er at alle skal bruke det, men det er som kjent blandet bruk blant 
lærerne. Noen kan mer, andre kan mindre. Alle er ikke like flinke, og det er mye nytt. 
Bøler skole «får til» mye inne i portalen og blir rost for det.  
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Informasjonskanal fra lærer til foresatt skal fungere. Senere skal de også kunne danna 
andre grupper (som aks grupper.) IKT ansvarlig Arne Fried og Assisterende rektor Rune 
Gåsemyr er skolens ressurser vedr, Its Learning.  
 
Adventsgudstjeneste / Desembersamling 
Torsdag 3/12 er det to tilbud til elevene.   
Adventsgudstjeneste i kirken eller Desembersamling på Skolen.  
Skolen ønsker å gjøre disse tilbudene «likeverdige» og jobber med innholdet i 
Desembersamlingen. Nærmere informasjon kommer.   
 
 
Rektors eventuelt:  
9B har hatt en frustrerende høst med langtids-sykmeldt lærer og manglende informasjon 
til foreldrene. Flere foreldre fra klassen har henvendt seg til skolen. Er nå besvart fra 
skolen. 
Kommentar vedr. skolens beredskap når lærere blir langtidssykemeldte.  
Rektor poengterer utfordringen i perioden når man ikke kjenner til lengden på 
sykemeldingen. Et dilemma som rammer en 3. part. FAU etterspør «rutiner».  
   
 
 
2. Stiftelsesmøte 
 
Det er ønske om å kunne opprette en egen bankkonto for FAU, fremfor at de 
økonomiske midlene må flyttes til konto i kasserers navn. En slik bankkonto vil også 
gjøre at det blir ryddigere å benytte bankkontoterminaler under større arrangementer 
som KUL-uka og 17.mai. Organisasjonsnummer forutsetter at FAU er en forening. For å 
få registrere FAU som forening i Brønnøysundregisteret, må foreningen FAU Bøler skole 
stiftes.  
 
Enstemmig vedtatt.  
 
I forbindelse med stiftelsen av foreningen FAU Bøler skole, må det legges til tekst i 
vedtektene. Følgende forslag fremmes for FAU:  
<Foreningens navn er FAU Bøler skole og ble stiftet 11. november 2015> 
 

Enstemmig vedtatt.  
 

 
4. Økonomi 
 
Revidert regnskap for 2014-2015: Revisjonsberetning lest og tatt til etterretning.  
 
Budsjett for 2015-2016: -Enstemmig godkjent.  
 
 
Kommentar vedr. utgift til foreldreforedrag Kr. 16.000,- (Punkt 8 ble gjennomgått.) 
Det ble avklart at foreldreforedrag er for både foreldre og elever, samt at foredragsholder 
er Kristin Oudmayer. Pris ble aksepter og det ble fremmet forslag om nytt navn; 
«Antimobbedag»  
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5. FAU-representant mot AKS 
 
AKS er forespurt, er positive og har takket Ja. Suzanne Skofteby valgt som FAUs AKS 
kontakt.  Henvendelser vedr. AKS kan sendes til fauboler@gmail.com eller man kan ta 
kontakt med Suzanne.   
 
 
6. Utegruppa informerer:  
Har hatt ett møte, og sendt spørreskjema via foreldrekontaktene til alle klassene.  
Svarfrist var 1/11, og vi har fått ca 30 svar. Etter forespørsel skal vi sende en påminnelse 
med utvidet frist. Gruppen har liste over «søkbare fond» og skal antatt i samarbeid med 
Undervisningsbygg søke om midler. Åsne Gullikstad fra B har søkt Sparebankstiftelsen 
og fått avslag. Gruppen skal utarbeide flere søknader. De fleste har søknadsfrist ½-2016.  
Send gjerne tips om søkbare fond til bolerute@gmail.com.  
Silje Hoftun sjekker ut bestemmelser i forhold til Grusbanen.  
 
 
9. Foreldregruppe mot mobbing 
Runa Kalleson (1 og 4 trinn) ble valgt og Nina Fjelde ble foreslått. (4 og 7.trinn) 
Skal samarbeide med SMU kontakter Ine Martinsen (1c og 4c) og Heidi Bjordal (5 og 
antatt 7 trinn.) Ønsker et medlem til som representere ungdomsskoletrinnet. 
Ungdomsskoletrinnet oppfordres til å melde inn en representant til fauboler@gmail.com. 
 
 
10. Orientering om brev fra foreldre i 2. klasse ang TIEY/estetiske fag 
Noen foreldre i 2. klasse sender brev til skolen i forbindelse med bruk av TIEY og 
vektlegging av estetiske fag.  
Det fremkommer både negative og positive opplevelser fra FAU.   
Spilles inn til skolen, og etterspørre evaluering av TIEY undervisningen. 
 

 

Eventuelt:  
«Lære Kidsa Koding»: Anbefales for alle klasser og trinn.  
 

Ref. saken om «Trafikkagenten» for mellomtrinnet.  
Ledelsen vedtok og har informert lærerne.  
 
 
Referent: Ine Martinsen 
 
 
Neste møte:  
Onsdag 17/2-2016 
Saker må være styret i hende innen 2/2.  
 
 
 

Tidligere referater og sakslister ligger på 
https://boler.osloskolen.no/om-skolen6/rad-og-utvalg/fau 
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