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Rektor informerer 
 Kuluka fungerte fint. 

 Har startet opp med aktivitetsledere for mellomtrinnet. Ca 40 aktivitetsledere som har 

aktiviteter to ganger i uken. Fungerer veldig bra. Neste uke starter man åpen hall, hvor man 

setter i gang positive aktiviteter som er egnet i flerbrukshallen. Det vil være voksne tilstede som 

bistår aktivitetslederne. 

 Det er litt uro i ungdomsmiljøet i Østensjø bydel. En oppfølging på skolene for å gå inn i 

forebyggende arbeid. Skolen ser ting som er i ferd med å utvikle seg som ikke er så bra. Skolen 

jobber med situasjonen sammen med bydelen. Konkret det som er i ferd med å skje er at 

uheldige konstellasjoner finner hverandre spesielt på kveldstid/helgetid. Først og fremst 

hatopplegg. 

 Den 8. desember er det invitert til adventgudstjeneste og en ikke religiøs desembersamling.  

Spørreskjema for påmelding er sendt ut. 

 Ungdomstrinnet deltar i programmet «skolen i utvikling» hvor Bøler skole har valgt regning som 

grunnleggende ferdighet. Her er ikke fokus matematikk, men at man bruker regning i fagene 

musikk, samfunnsfag, norsk osv. Vil være nå og en runde til på våren. http://www.udir.no/laring-

og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/regning/ 

 Byggprosjektet er forsinket. Flyttingen vil mest sannsynlig skje i juleferien hvor 3.-4. trinn skal inn 

i paviljongen. 

 Digital mobbing spesielt på ungdomstrinnet hvor man jobber med det som tema. Har blitt mer 

aktuelt den siste tiden. Da dette hovedsakelig skjer på kveldstid og i helgene er det viktig at 

foreldrene også blir obs på dette. Skolen kommer til å jobbe med dette og FAU kommer til å 

arrangere foredrag på nyåret. Klassiske eksempler er at noen utestenges, blir hengt ut, trusler, 

videredistribusjon av bilder osv. Skolen ønsker å ta tak i dette, og starter opp allerede i morgen. 

http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/regning/
http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/regning/
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 Nasjonale prøver for 8.-9. trinn er gjennomført.  Bøler skole gjør det veldig bra på regning. På 5. 

trinn ser det også bra ut. Skolen kommer tilbake til tallene når de blir helt klare. Bøler skole 

hadde også gode resultater på årets eksamen. Mer info på https://skoleporten.udir.no/ 

 Skolen er gjort oppmerksom på at det var uheldige situasjoner under fjorårets skoleball.  Rektor 

undersøker og gjør evt. forbedrende tiltak. FAU ønsker også mer detaljkunnskap fra skolen som 

er faktabasert slik at diskusjonen ikke baserer seg på rykter. 

KULUKA gjennomføring og økonomi 
 FAU er godt fornøyd med årets Kuluke gjennomføring: 

o Godt samarbeid med skolen 

o Bedre plass i flerbrukshallen til å drive kafe 

o Godt standardisert program fra skolen som førte til at det ble mer likt mellom klassene 

på de forskjellige trinnene. 

o Fikk økt omsetning i kafeteria sammenlignet med budsjett. 

F aktis k B uds jett

D ag 1 kr 14 551 kr 11 500

D ag 2 kr 15 843 kr 11 500

D ag 3 kr 20 154 kr 11 500

D ag 4 kr 8 164 kr 11 500

Varekjøp div -kr 918

Veks lings gebyr -kr 300

Varekjøp Mega -kr 16 000 -kr 17 000

P opcorn -kr 2 774 -kr 4 000

kr 38 720 kr 25 000  

 Neste år vil skolen unngå arrangement samme uke som Halloween og program vil komme ut 

tidligere. Arrangementet vil ta en annen form siden det blir Bøler skoles 60 års markering. 

 

Foreldreforedrag 
 FAU har tatt opp tråden med Kristin Oudmayer, og det er planlagt at hun skal komme til Bøler 

skole å holde foredrag tirsdag uke 9. https://www.unicef.no/denene/om-kristin-oudmayer 

 Lærerne er med elevene sine i skoletiden, og foreldrene får foredrag på kvelden.  

 

Refleksaksjon 
 Begynner uke 47 og 48. 

 Aftenposten, Oslo by og Østlandssendingen er kontaktet via pressemelding 

 Politiet kommer som vanlig og holder appell sammen med Rektor. 

 Samlet inn litt over 600 reflekser til årets aksjon 

 Førstepremie er kinotur. 2. premie er mulig å oppnå for alle og er kosetime med klassen. 

https://skoleporten.udir.no/
https://www.unicef.no/denene/om-kristin-oudmayer
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Samtaler i trinnvise grupper:  
Foreldrekontaktrollen: Hva ligger i den? 

 Foreldrenes "utstrakte arm". Formidle saker av felles interesse til lærere og skolens ledelse. 

 Fremme kollektive ordninger som bidrar til godt klassemiljø; vennegrupper, følgegrupper, 

årstidsgrupper på lavere trinn. Finne andre tiltak på høyere trinn.  

Foreldremøte malen:  
 Innspill til aktuelle tema med foreldre/klasse ligger under 

https://boler.osloskolen.no/siteassets/fau/abcdokumenter/foreldremoteinnspill.pptx 

Det oppfordres til at foreldrekontakten benytter denne, eller på andre måter samarbeider med læreren i 

forkant av foreldremøtene. 

 

Eventuelt 
 Det kom kommentarer på at årets skolefotograf ikke tok like fine bilder som tidligere år. Det er 

faktisk FAU som har oppfordret skolen til å bytte til denne fotografen. Hovedårsaken til bytte var 

at forrige fotograf drev et veldig pågående salg av bildene i etterkant. Ble enighet om at 

klassekontaktene skulle høre med klassene, og at vi gjør oss opp en mening om dette på neste 

FAU møte. 

 Foreldre fra 8-10 trinn er bekymret for uroen på ungdomstrinnet.  

Forlag fra salen om at styret tar kontakt med utekontakten og politiet og inviterer de som ønsker 

det til neste møte. 

 
Neste FAU-møte er onsdag den 15.02.2017 

 

Referent: Ronny Lie Solbakken 
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