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1. Velkommen og presentasjonsrunde 

Velkommen til nytt skoleår og særlig velkommen til nye klassekontakter! 

 

2. Rektor informerer 
 

Personalet 
Mange nye lærere i høst. Rett før og etter sommeren har det oppstått en del sykefravær samt at 

noen lærere slutter. Det jobbes kontinuerlig med å løse utfordringene. For øvrig godt i gang med 

skoleåret.  

 

Rehabiliteringen av skolen 
Oppussingen er litt forsinket. Bygg F,  G og kantina «Bessa» er utsatt i 4 uker,  og vil stå ferdig 

28.oktober etter ny plan. Neste byggetrinn er 3. og 4. klasses lokaler i bygg A. Disse elevene flytter 

inn i paviljong mens arbeidet pågår.  

En fantastisk god nyhet: Skolen har fått et helt inventarprosjekt. Dette innebærer at alt i prinsippet 

blir nytt; møbler, pulter, stoler, hyller m.m. Verdt å feire! 

Skolens oppussing har utviklet seg fra å være et ventilasjonsprosjekt til å bli et 

totalrehabiliteringsprosjekt, som bl.a omfatter ventilasjon, elektriske anlegg, alle innvendige 
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overflater, isolering, vinduer, tak og fasade, samt utomhus. Et jordvarmeanlegg som forsyner 

skolen med energi til oppvarming er etablert (det er boret 200 m dype brønner). 

Ankomst til skolen for elevene er pr 7.sept. endret i Utmarkveien, med fortauet gjenåpnet. 

Skolepatruljen vil passe på at elever ikke krysser veien ved innkjøringen til senteret. Man kan nå gå 

ned stien til skolegården eller veien helt opp til bommen. Bommen ble for øvrig kjørt ned i 

sommer og må repareres – dette er en forsikringssak og rektor håper det er på plass så snart som 

mulig. Dagens vei langs eldresenteret ned til Bølerhallen er midlertidig. Den permanente veien 

skal ligge en veibredde nærmere senteret slik at skolen får tilbake arealet som uteområde. 

 

Skolens uteområde 
Kart som viser en grovskisse over planene for uteområdeprosjektet ble presentert. Denne vil 

legges til grunn for anbudsinnhenting. Klassetrinnenes (hhv. småskolen, mellomtrinnet og 

ungdomstrinnet) hovedområder opprettholdes.  Lilleskogen vil opprettholdes med bålplass og 

friluftsområde. Det blir ellers soner for ulike type aktiviteter som bl.a. husker, sandlek, 

aktivitetsapparat, basketbane m.m. Areal utenfor M-klassens inngang vil etableres som tilrettelagt 

utelekareal for M-klassen, men det er et ønske om at dette skal brukes av alle elever, og sammen 

med M-klassen. Det vil oppfordres til samtidig lek. Videre vurderes mulighetene for å etablere en 

aktivitetsbane for sykkel på idrettsbanen. Bøler skole prøver å bli et såkalt pilotprosjekt for å få 

støtte til finansieringen, men dette er ikke avklart. Det er også planer om å opparbeide nytt 

sykkelparkeringsområde etter hvert. 

KULuka 
KULuka finner sted i uke 44 og 45. Tema blir «gjenbruk». Lærerne vil jobbe videre med hva som 

legges i temaet og hvordan opplegget vil bli. Skolen tenker det er et bra tema som vil engasjere 

mange.  

Allerede nå er det bestemt at i KULuka 2017 blir tema skolens 60-årsjubileum. Jubileumsfeiringen 

vil altså finne sted høsten 2017. 

 

3. Valg 
Følgende representanter ble valgt til: 

Styret 

- Ine Martinsen gjenvalgt som leder 1 år 

- Sissel Rostøl Bakken gjenvalgt 1 år 

 

- Varamedlemmer til driftsstyret: 

- Frank Holsæter 2B 

- Hans Jørgen Vetlesen 2A 

Skolemiljøutvalg, nye representanter: 

- Kjetil Hovding, klasse 10C – 1 år 

- Vara: Sissel Bakken, 3 

- Vara: Birgitte Andresen, 4 A 
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4. Årshjul FAU 
Årshjulet ble presentert, følgende saker er aktuelle i høst: 

Refleksaksjonen 

1.og 2.trinn har ansvar for oppfølging og bistand fra FAUs side. Etter forrige gang ser FAU behov 

for opprydning i hvem som gjør hva. Det var sist uklart hva skolen ønsker at FAU skal gjøre. 

Følgende er i år avtalt med rektor: 

- Refleksaksjonen fortsetter skolen med 

- FAU tar ansvar for følgende oppgaver: samler inn reflekser, kontakter politiet og presse, samt 

tar ansvar for appell – f.eks. enten skaffe en «kjendis», eller holde det selv.  

 

Tips: ta en rask avklaring med skolen på forhånd og bli enige om hva som skal gjøres. 

 

KUL uka  

Arrangeres i uke 44-45, ansvar 5-7.trinn.  

Foreldreforedrag (tidligere dialogcafe) 

3.-4.trinn har ansvaret. Forslag til tema og foredragsholder fremlegges på neste FAU møte i 

november. 

5. Godkjenning av regnskap og budsjett 
- FAU har gått over til å bli en egen organisasjon. Dette krever litt mer formaliteter. 

- Godt overskudd i forrige skoleår, og betydelig mer enn budsjettert. Dette skyldes primært 

inntektene fra 17.mai arrangementet, med gode annonseinntekter, godt vær og godt 

oppmøte. Videre har det noe mindre utgifter enn budsjettert – noe av dette vil imidlertid 

påløpe i inneværende regnskapsår i stedet (støtte til hvite busser, premie for forrige 

refleksaksjonen som ikke er gjennomført(?), evt gårdstur m.m.) 

- Regnskapet 2015-2016 er godkjent av revisor.  

- Budsjettet 2016-2017 godkjennes.  

 

6. Oppfølging av saker fra tidligere 
- Gjenglemte klær. I fjor ble det bestilt nye store kleskasser med luftehull fra Kuben. Det ligger 

nå svært mye klær der. Skolen gir bort det som ikke er hentet før høstferien. Vi foreldre kan 

bidra til at elevene får med seg klærne hjem. Klassekontaktene bes oppfordre om dette i 

foreldremøter. 

- Åpning av brua til t-baneperrong. Skolen er invitert, men vet ikke så mye ennå. 

 

7. Eventuelt 
- Det er behov for flere stoler og bord til arrangementer som 17.mai. Passe på at det ikke kastes 

eldre møbler nå som kunne vært benyttet til dette. NB! Lagringsplass. FAU styret ved Ine tar 

dette opp med rektor. 
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- Vinterballet – prøve å dempe kjøpepresset – Skolen sender samme brev som tidligere år til 

alle elever/foresatte på 8-10.trinn.  

 

- Etterskrift: 

Det er et sterkt ønske fra foreldre i 10.klasse at det etableres guttegrupper tilsvarende som for 

jentene, ref. informasjon om etablering av jentegruppene på foreldremøtene for 

ungdomstrinnet.  På foreldremøtet ble det stilt spørsmål fra salen om ikke skolen også så 

behov for guttegrupper. Er dette fulgt opp fra skolens side? FAUs styreleder videreformidler 

ønsket og spørsmålet til skolens ledelse ved rektor.  

FAUs fokus – arbeidsøkt siste del av møtet 
Ronny Lie Solbakken presenterte et forslag til mal for presentasjon fra FAU som kan benyttes i 

foreldremøter av klassekontaktene. Den er bl.a. basert på erfaringer og innspill fra foreldre på 

ulike klassetrinn. Hensikten er å gi klassekontaktene et utgangspunkt for diskusjoner i klassene.  

FAU oppfordrer til at klassekontakter tar en tydeligere rolle. Avtal gjerne med lærer på forhånd 

hvilke tema som bør løftes inn på agendaen i foreldremøtene. 

 

I siste del av møtet ble klassekontaktene delt i trinnvise grupper for å diskutere og komme med 

innspill til presentasjonsmateriellet. Hva mangler blant stikkordene? Innspillene er i ettertid av 

Ronny bearbeidet inn presentasjonsmalen som ligger til høyre på FAUs nettsider 

https://boler.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/fau/ med tittelen 

«Foreldremøteinnspill.pptx»  

 

 

Neste FAU møte 16/11-2016  
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