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Luiza Codreanu informerer om aktivitetsskolen (AKS) 
 Disco på mandag og tirsdag var stor suksess og barna var veldig fornøyde. 

 Det er et godt samarbeid mellom AKS og skole. 

 Elevene er med på klassemøter og måltider hvor man går gjennom connect mål 

 Ansatte har basemøter hvor man setter opp mål om hvordan man skal ha det på aks. 

 Viktig at vi som foreldre melder i fra til Luzia dersom det er ting man ønsker å ta opp rundt AKS. 

Hun er veldig opptatt av at barna skal føle seg trygge. 

 Det er ikke noe problem med mobilbruk for 1.-2. trinn, men noen utfordringer på 3.-4. trinn når 

foreldre ringer. Mobil skal være i sekken under aks tiden.  

 Det er god dekning av voksne på AKS. 

Rektor informerer 
 Bøler AKS tilfredsstiller krav om minimum ansatte, men ønsker 2.-3. ansatte til. Driftskostnadene 

på AKS har økt samtidig som at halvdagsplasser har økt. Har hatt en veldig god økonomi de siste 

7 årene, men de siste 3 årene har trenden endret seg. Alle vil fortsatt kunne søke om 

halvdagsplass om man ønsker det, men det er satt et tak på 90 plasser og prioriteringen skjer 

etter alder (fødselsdato) og de eldste får høyest prioritet.  

 Innspill fra salen om at skal man ha ½ dags plass må man søke innen 15. mai for neste skoleår, og 

det er viktig at AKS informerer om de gode aktivitetene som kommer etter sommeren for å friste 

flest mulig til å gå lenger. 

 Bøler skole kommer godt ut på oppsluttning på AKS sammenlignet med andre skoler i Oslo. Bøler 

har oppslutning på 74 % på 4 trinn, som er bedre enn snittet for Oslo. De siste årene har man 

hatt fokus på kurs og aktiviteter hvor de ansatte har fått bruke sine kunnskaper som kommer 

elevene til gode som skaper gode aktiviteter.  

 Ungdomstrinnet er nå i pavalionger. Det blir etablert nytt kjøkken i gamle bessa. Disse lokalene 

blir det mulig for AKS å bruke også når det kommer på plass som vi regner med blir klart dette 
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halvåret. Mulig man kan ansette en matkyndig person på AKS som kan utnyttes til det positive 

for elevene. 

 Biblioteket er pt. operativ ved helesøsteren sitt kontor. 

 Det arrangeres vinterball i morgen. Viktig å gjøre avtale med barna deres om henting osv. slik at 

alle kommer seg rett hjem på en trygg måte. Er i dialog med utekontaktene og politiet, men 

skolen er ikke aktive etter ballet. 

 Fra høsten 2016 til og med høsten 2017 vil Bøler skole delta i den såkalte Pulje 4 hvor 

universiteter og høgskoler tilbyr faglig støtte til skolebasert kompetanseutvikling innenfor 

satsingsområdene lesing, skriving, regning og klasseledelse. Mer info her 

 UUE ungt entrepenørskap. 50-60 elever hvert år. Bøler skole fikk gode plasseringer. Mer info her 

 Jobber med aktivitetslederne også for småtrinnet. Skal kjøpe inn en del løse ting i alle fall til 

mellomtrinn og småskoletrinnet som baller, bortennisrekkert osv. Aktivitetslederne kommer fra 

6. og 7. klasse. Mulig man også vil rekrutere fra 5. trinn. 

 Handlingsplan mot mobbing revideres hvert år og er en del av skolens beredskapsplan. Når 

skolen får henvendelser om slike hendelser tar skolen tak i dette. Setter inn tiltak som f.eks. å 

skjerme elevene og få stopp på mobbingen. Her er det lovverk og tydelige retningslinjer. Det 

viktigste er dialogen med foresatte. Viktig å si at det er ikke alltid svart hvitt, og det kan være et 

komplekst bilde. 

 Skolen har gjennomført et foredrag med tittel «bruk hue». Mye av nettmobbing skjer på 

kveldstid og i helger.  Hender selvfølgelig også på skolen, men vær obs. på foreldrenes ansvar her 

også. Mer info her 

 For øyeblikket har man connect mål som går på språkbruk. Sist var det digitale medier. 

 Det kom spørsmål fra salen om fotografering ved neste skolestart, og om man skal fortsette med 

Foeva. Undervisningsinspektør Taran Nordsveen gjør bestilling ang. neste års fotografering, og 

FAUs representant som har innspill på dette vil ta dette med henne. 

FAUs mandat 

Mandatet – hva er FAUs rolle? 
Foreldrene har rett til medvirkning i skolen. FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre og ha 
medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.  

Som medlem av FAU kan du få: 

 anledning til å bli godt kjent med skolens virksomhet 

 anledning til å bli kjent med skolens ledelse 

 anledning til å bli kjent med andre foreldre 

 mulighet til å bidra til kvalitetsutvikling av skolen 

 bidra til en bedre skolehverdag for elevene  

Hvilke retningslinjer fins for FAU?  
Går vi til lover og planer for skolen, finner vi retningslinjer som:  

 Foreldre skal ha medansvar i skolen 

 FAU skal: 
o fremme fellesinteressene til foreldrene 
o medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø 

http://www.udir.no/Utvikling/Ungdomstrinnet/pulje-4/deltakere-i-pulje-4/?depth=0#a1.11
http://www.ue.no/Oslo/Nyheter/Resultatliste-E-Messe-2016-ElevbedriftUngdomsskole-
https://boler.osloskolen.no/SysSiteAssets/dokumenter/filer-og-mapper-m-trinn/brukhue-foreldreinvitasjon.pdf?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=bruk+hue&_t_tags=language%3ano%2csiteid%3af9811007-57ee-49d9-8df7-67173253f026&_t_ip=89.10.155.117&_t_hit.id=Web_Models_Media_GenericFile/_fb909db2-3bac-4db2-9b7c-fdc55bfdfdb5&_t_hit.pos=1
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o bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole 
o legge til rette for positiv utvikling hos elevene 
o skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet  

 

Hjem-skole-samarbeid – en god investering i barns og unges oppvekstmiljø  
FUG vil oppfordre foreldre til å engasjere seg i elevens læringsmiljø og skole, for egen del, for skolens del 
og fremfor alt – for elevenes beste!  
Foreldre er først og fremst opptatt av hva som skjer med sine egne barn. 
Barna lever i et skolesamfunn og er en del av et sosialt fellesskap  
 
Kilde:  
https://www.fug.no/getfile.php/1903276.1542.dqrstvdqwf/Medlem+av+FAU+%28bokm%C3%A5l%29.pdf 

 
Innspill fra salen om å distribuere resultatene fra skoleundersøkelsene som er gjort og jobbe med 
forbedringene og ikke bare legge vekt på det som er bra. Her er det muligheter til forbedringer. 

Årshjul 
Kristin Oudmayer var påtenkt som foredragsholder, men ble utsatt pga. «bruk hue» foredraget.  Planen 

var god, men siden det nå blir vanskelig å få til et helhetlig opplegg hvor elevene og lærere også er 

involvert i tillegg til foreldrene valgte FAU å si nei til dette skoleåret 2015/2016 

Økonomi 
 Vi hadde et bedre overskudd på kuluka enn budsjetert (5000 mer enn budsjetert) Ønsker å gjøre 

om på rulleringsplan for 1. trinn for å minimere kødannelser. 

 Hadde høyere utgifter på MEGA enn budsjettert.  

 Har fått tilbakeført 26 849,- fra hvite busser. 

 Saldo på FAU-konto er er nå 340 150,- 

 Vi har nå blitt en forening, og i morgen søker vi om driftskonto slik at kasserer slipper å ha dette 
på privat konto. 

 

Informasjon fra utegruppa 

 Har vært i møte med undervisningsbygg med Harald Myhre. 

 Skal etter planen være ferdig / delvis ferdig høsten 2017.  

 Vi har god plass sammenlignet med mange andre skoler og det kommer til å bli bra. Grusbanen 
innlemmes også i planene da dette tilhører undervisningsbygg. 
 

Informasjon fra 17. mai gruppa 

 Komiteen har organisert seg i undergrupper slik som tidligere år. 

 I år blir det bedre lydanlegg. Jobbes med en artist og kanskje en fra skolen. 

 T-bane ned til byen. 

https://www.fug.no/getfile.php/1903276.1542.dqrstvdqwf/Medlem+av+FAU+%28bokm%C3%A5l%29.pdf
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Vennskapsarbeidsgruppe 

 Gruppen har tenkt at det er viktig å samle erfaringene fra de forskjellige klassene gjennom 
klassekontakter. Sammenligne dette med brukerundersøkelsene skolen gjør. Gruppen kan se på 
helheten for å se hva vi kan gjøre med problemene. 

 Samle info om hvordan man går frem når det oppstår problemer, slik at det blir enklere å treffer 
rett beslutning når problemene oppstår 

 Gruppen kan være en pådriver for å gjøre et systematisk arbeid for å følge opp. 

 Har kommet frem at det er noen engasjerte foreldre som kan brukes. En mor med helt annen 
kulturell bakgrunn kunne tenke seg til å holde et foredrag som kan være nyttig å presentere i et 
FAU møte. 

 Mange fine ord som grønne hjelpere. Gruppen kan kanskje bidra med at fine ord blir iverksatt. 

 Kan man lage en best praksis på hvordan man feirer bursdag osv. som kan ligge på faus 
hjemmesider. Viktig og også ha fokus på foreldrene og ikke bare elevene. 

 Hvordan definerer man erting/mobbing.  Begrepene endrer seg og skolen er tjent med å 
definere at man har lite mobbing. 

 Foreldrene må bli enige om tydelige regler om hva som er ok og ikke. 

 Vennegrupper fungerer godt i starten, men hva gjør man når man blir eldre?  

 Gruppa trenger innspill på hva FAU representantene mener sin klasse sliter med. Send dette på 
mail til runakalleson@hotmail.com og arbeidsgruppa vil samle dette og får en bedre oversikt 
over kjærneproblemen til de forskjellige årstrinn som kan brukes proaktivt.  

 Viktig at foreldrene ikke hele tiden legge fokus på hva gjør skolen, men få fokus på hva skal vi 
gjøre for å bli bedre kjent, og hvordan blir vi enige om felles regler for klassen. 

 Anne Habberstad i 1 A blir med i gruppen i tillegg til Runa Kalleson og Nina Fjelde 
 

FAUs AKS kontakt 
 FAU og AKS ( baselederne og Luiza Codreanu) vil fremover ha faste samarbeids-og 

informasjonsmøter. 

 AKS vil delta på FAU møter med jevne mellomrom slik at de kan informere om endringer og 

fortelle hvordan de har det på AKS. 

Eventuelt 
 Kom innspill fra salen på at under morgendagens skoleball for ungdomskolen er det kåringer som 

i følge ryktene ikke er bra. Saken ble mye diskutert og FAU-styret tar kontakt med rektor i 
morgen tidlig for å luke ut de priser som ikke har noe på et slikt arrangement å gjøre uten å støte 
noen, samt få bekreftet/avkreftet om disse ryktene stemmer.  
Dersom ryktene stemmer må vi få en stopper for slike avstemningen som kan bidra til 
mobbing/uthengig av enkeltelever. 

 
Neste FAU-møte er onsdag den 25.05.2016 

Referent: Ronny Lie Solbakken 
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