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Totalt 26 deltakere 

Besøk av utekontakten Jørn Skaug fra bydel Østensjø 
 Hovedoppgaven er å ha kjennskap til hva som rører seg i bydelen. Bruker mye tid på oppfølging av 

elever som sliter. 

 Det er en viss dose av alkohol og cannabis. Ikke gå inn i diskusjonen med ditt barn om cannabis er 

mer eller mindre farlig enn alkohol. Cannabis er ikke lovlig og ikke akseptabelt. 

 Har blitt registrert noe økning av rus og vold det siste året samt langing. Har vært noen 

skolekonflikter. 

 Har fulgt med på situasjonen rundt Bølersenteret, og det er bedre nå. Senterledelsen har nok en lav 

terskel, og Bøler skole får skylden selv om det er mange elever fra Ulsrud som også er der. 

 Vennekretsene er formidable hvor det forventes at man stille opp for hverandre. Et eksempel er at 

det er bråk på en plass, og så bruker man sosiale medier til å mobilisere flere venner til å hjelpe. 

Resultatet er at slåsskampene blir mye større og alvorligere enn de var tidligere da man nå kan ha 

personer fra veldig mange forskjellige bydeler som blir involvert enn tidligere.  

 Ungdom stiller større krav til sin egen kropp (Gutter og jenter). Det er bra at ungdom trener, men 

foreldre må være obs på anaboles steroider.  Følg med om de vokser for fort. Det er ganske mye av 

det. 

 Russen har fått en uvane. De inviterer med yngre, spesielt jenter, helt ned til 10.-klasse, for å «rulle» 

med russen. Dvs de inviteres på tur med russebilene, der mange/de fleste benytter alkohol. Her blir 

de introdusert for mye som ikke er naturlig for yngre barn/ungdom. Foreldre! Ikke la barna få være 

med på dette. 

 Har vært noe økning av barnevernssaker, men økningen er i gruppen mindre barn (før skole alder). 

 Sosiale medier: Jenter kan være ganske stygge med hverandre. "Ufine men «smartere» i sin 

kommunikasjon enn det gutta er".  

 Beefing er engelsk og dreier seg om at relativt unge gutter avtaler møter på forhånd for å slåss. 

Typisk en gruppe på 20-30 stk. Er ikke kjent her på østkanten, men har kommet til vestkanten og vær 

obs på det. 

https://www.nrk.no/ostlandssendingen/politiet-advarer-foreldre_-_beefing_-har-blusset-opp-1.13012293
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 Noen få skaper mye uro. Dette gir ringvirkninger slik at det ser ut som det er et større miljø. 

Utekontakten sin løsning er å gå tett på de det gjelder. Utekontakten ønsker veldig aktive foreldre 

når de blir tenåringer. Heng på godt ut i videregående. Det er kjempeviktig selv om det ikke virker 

veldig populært. Et viktig tiltak er natteravnordning. 

 Spørsmål: Når er det innafor å kontakte utekontakten?  

Svar: Bare å ringe Jørn Skaug på tlf. 98816300 

Informasjon fra Silje Bjørnstad ved Bølerklubben 

 Silje er ny leder på Bøler fritidsklubb. Hun jobber hovedsakelig med ungdomsgruppen fra 13-18 år. De 

har åpent på onsdager fra kl. 18-21 og fredager fra kl. 17-23. Tilbudet er gratis. 

 De har mange spennende aktiviteter som du finner en oppdatert oversikt over på: 

http://boler.minklubb.no/ungdom/ 

 Juniorklubben: har åpent tirsdager og torsdager fra 17.30 – 20.30 + vinter og høstferie, og har mange 

av de samme aktivitetene som ungdomsklubben. Er for elever fra 2.-8. trinn. Fatima er klubbleder på 

juniorkvelden og de planlegger en foreldrekveld for å vise frem hva de driver med. For mer info se: 

http://boler.minklubb.no/junior/ 

 Det er alltid 7-9 voksne på jobb med forskjellige utdannelse hvor de finner på hyggelige ting. 

Reklamer gjerne litt hjemme for klubben. 

 Har kafe hvor man lager varm mat noen kvelder. 

Rektor informerer 
 En tilleggskommentar relatert til info fra utekontakten ang. Bølersenter: Har vært trøbbel før jul, men 

noe av ryktene er som å «koke suppe på spiker». Det var også elever fra Bøler skole som var med på 

dette, men også mange fra Ulsrud skole. Har vært problemer med at Ulsrudelevene gikk gjennom 

skolegården, men nå er det mye bedre etter gjentatte henvendelser til Ulsrud skole. Det har vært 

veldig lite tyveri. Det er ca. 150-200 elever (Ulsrud og Bøler) som kommer på en gang ved storefri, og 

når det er så mange så stenger de veien ut og inn. Har fått aktive tilbakemeldinger fra senteret at det 

faktisk nå er bra. 

 Skolen jobber med elever som har problemer. Er også et tydelig mål å jobbe med disse elevene også 

på lang sikt. 

 Den 15. februar (i dag) er det initiert en handlingsplan mot krenkende adferd. Har laget en oppdatert 

handlingsplan. Skolen skal være mer aktiv med å finne ut hvor ting er ugreit. Voksne/lærerne skal 

snakke om det psykososiale minst en gang uke. Oppfordres også til å snakke om det positive. Det er 

helt nytt at man skal snakke om hendelser og ting uten å bruke navn i selve hendelsen. Kommer på 

nettet i morgen. 

 Elevundersøkelsen skal gjennomgås for de enkelte klassene. Alle kontaktlærere har fått sine 

klasseresultater og skal snakke med klassene om det. Resultatene vil bli tema under foreldremøtene. 

Generelt er det en nedgang på 0,1 fra sist år. Trivsel har gått frem.  Det som omhandler mobbing var 

det 12 som sa at de ble mobbet ukentlig eller oftere før og nå var det registrert 16 elever som er en 

økning fra sist. Skolen jobber med å følge opp disse, og jobber med å finne ut hvem elevene er.  

http://boler.minklubb.no/
http://boler.minklubb.no/ungdom/
http://boler.minklubb.no/junior/
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Skolen lager 9A3 vedtak på disse elevene. Rektor oppfordrer alle til å komme på foreldreforedrag 

med Kristin Oudmayer. 

 Uke 11 blir det gjennomført en foreldreundersøkelse på nett. Det kommer ut felles informasjon om 

dette i uke 10. Dette er en landsomfattende undersøkelse. 

 15. mars starter påmeldingen til sommerskolen. Bøler blir ikke en sommerskole i år pga. byggearbeid 

denne sommeren. Oppfordrer veldig sterkt å delta på dette. 

 Hadde ungt entrepenørskap uke på 9.-trinn forrige uke. Var veldig bra hvor 2-3 grupper blir plukket 

ut til å være med på landsfinalen. 

 Bygg: 3.-4. trinn er i paviljongen. Skaputfordringer for små barn, men det går greit. Planen er at A-

bygget skal stå ferdig i mai, for så at B-bygget skal over til paviljongen. (Merk "planen er". Forsinkelse 

er mer eller mindre forventet, dessverre.) Deretter er det K og J bygget til høsten. Bessa er egentlig 

ferdig, men mangler noen godkjenningspapirer. AKS har ansatt en kokk og mattilbudet blir mye 

bedre på AKS. 

 Trafikksituasjonen rundt flerbrukshallen har vært et tema meldt inn gjennom FAU til skolen. Sikten 

ned til flerbrukshallen har blitt mye dårligere. Skolen har tatt opp dette til høyeste nivå i 

omsorgsbygg og undervisningsbygg. Midlertidig løsning er at det er satt opp et speil, men man jobber 

med en bedre løsning.  

 Uteområdet: Har hatt en veldig dyktig uteområde-komite. Alt tyder på at det blir oppgradering denne 

våren. Prøver å dra i gang med ekstra midler. Søker nå midler på flere steder. Målet er at det skal 

være klart til skolestart. Kommer til å bli satt opp sperrer rundt bygeområdene. 

Snøkanoner 
 Har fått et anbud på 26 000,- inkl. moms. Bjørn på AKS er meget positiv. Forslag om å søke 

gjensidigstiftelsen i september. Velger å utsette dette samt kartlegge om vi har nok foreldre til å 

drifte den. 

Foreldreforedrag med Kristin Oudmayer  
 Viktig at alle FAU-representanter fronter dette. Ligger ute på skolens hjemmeside og facebook. 

Skolen har også sendt SMS til alle foreldrene om dette. Hun har nettopp gitt ut en ny bok. Hun skal 

først holde foredrag for barna på 5.-10. trinn og alle foreldrene på kvelden, slik at det blir lettere å 

snakke om det på kvelden. Alle foreldre på alle trinn er invitert. Den 28/2 kl 18-20 i Aulaen. 

Erfaringsdokument hytteturer 
 FAU ønsker å lage et erfaringsdokument hvor vi utveksle erfaringer hva vi som voksne gjør. Mange 

klasser har gjennomført hytteturer som har gitt mange positive erfaringer. 

 Forslag om å lage et lite avsnitt på FAUweb hvor man linker til forskjellige kontaktpunkter. Send dine 

erfaringer til webansvarlig Ronny Lie Solbakken som samler innholdet og publiserer når han har nok 

stoff til å publisere. 

Info om utearealer og forslag fra Styret 
 Vi har fått ca. 2 mill. fra undervisningsbygg.  

https://boler.osloskolen.no/nyhetsarkiv/fau-inviterer-til-foreldreforedrag-om-mobbing/
https://boler.osloskolen.no/nyhetsarkiv/fau-inviterer-til-foreldreforedrag-om-mobbing/
https://sommerskolen.osloskolen.no/
https://boler.osloskolen.no/nyhetsarkiv/ungt-entreprenorskap-en-arlig-suksess-pa-boler-skole/
https://boler.osloskolen.no/nyhetsarkiv/fau-inviterer-til-foreldreforedrag-om-mobbing/
https://boler.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/fau/
mailto:ronny.lie.solbakken@gmail.com?subject=Erfaringsdokument%20på%20hytteturer%20osv.
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 Utegruppa har sendt inn søknad om midler som du finner her: 

https://boler.osloskolen.no/siteassets/fau/okonomi/soknad_fau_fra_utegruppa.pdf 

 Får 45 000 fra Bøler Basket til basketbane. Jobber også med gjensidigestiftelsen med å søke om 

midler. 

 FAU økonomiansvarlig informerte om at FAU har budsjettert med et ganske solid underskudd. Vi har 

gitt til hvite busser på etterskudd. Ga tilskudd på 32 000 til turer i år. Per i dag har vi 451 000,- på 

konto. Dersom vi stemmer for innvilgelse av søknad om midler begrenset oppad til kr 300 000 til 

utegruppa, vil vi fortsatt ha nok igjen. 

 Utegruppa vil informerer etter foreldreforedraget hva man har tenkt til å gjøre med lekeapparatene 

osv. Fint hvis alle FAU representantene informerer om dette i klassene og forsøker å finne personer 

som kan være med på dugnad. Trenger spesielt personer som har kompetanse på gartner, snekring, 

maling osv. 

 Avstemning på følgende: Utgruppa kan få midler opp til 300 000,- fra FAU til skolens uteområder fra 

1.-10 trinn. Dette ble innvilget med følgende avstemning: 

o For : 26 

o Mot : 0 

o Blank: 0 

Foreldrekontakt oppgaver 
 Skolen vil fra skolestart 2017 dele inn 1 klassene i vennegrupper på 4 elever. Det blir 

fordrekontaktenes rolle og drifte dette videre.  

 Vår adferd overfor barnene spiller en viktig rolle. 

 Veldig fint å kalle oss selv inn til læreren i forkant av foreldremøte og legge til rette for nye elever i 

klassen. 

Valg 
 Ved neste FAU møte er det valg, og det er viktig å fremmsnakke rollene med aktuelle kandidater. 

Husk å velge klassekontakt på neste klassemøte som kommer snart da det er siste 

foreldreklassemøte dette skoleåret. For 2017-18 trenger vi kandidater til leder og kasserer. 

Eventuelt 
 KFU: Viktig budskap fra helsesøster under gårdagens KFU møte var at mangel på søvn er ofte rot 

årsak ved psykososiale problemer. Det kan høres enkelt ut men det er ikke mindre viktig likevel. Pass 

på gode leggerutiner der man kommer seg i seng til et fornuftig tidspunkt, og ikke ha med mobilen på 

rommet. 

 Skolefoto: Etter samtalen med Lima foto foreslår FAU at skolen gir de en ny sjanse for neste skoleår, 

og at skolen da takker ja til tilbudet om gratis papirkatalog 

 

Neste FAU-møte er onsdag den 31.05.2017 

Referent: Ronny Lie Solbakken 

https://boler.osloskolen.no/siteassets/fau/okonomi/soknad_fau_fra_utegruppa.pdf
http://oslokfu.no/

