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FAU møtereferat 31.05.2017 kl. 1900 ved Bøler flerbrukshallen 
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25 representanter + natteravnkontakten 

Rektor informerer 
• Bygg: Står nå litt i stampe rundt godkjenninger for å flytte fra bygg B til bygg A. Vil forhåpentligvis 

gå i orden i løpet av de neste 14 dager.  Kontorene for aktivitetsskolen (AKS) blir i paviljongen. 

Utfordringen blir garderobeforholdene (skap) for små barn i denne perioden. Håper at denne 

biten rundt er ferdig til jul. evt. etter 60 års jubileum markeringen uke 45. Bygg H og J er sist i 

rekken. Førsteklassingene til førstkommende skoleår begynner i paviljongen. 

• Førskoledag: Lite kull sammenlignet med tidligere. Bare 70 elever sammenlignet med over 90 i 

år. Trykket på 8. trinn førstkommende skoleår er stort. Skolen har ikke plass til alle elever som 

søker seg inn fra andre skoler. 

• Skolegården: Undervisningsbygg og CH Prosjekt starter antatt opp på sensommeren og er 

forhåpentlig ferdige i løpet av høsten. Nå snarlig før sommeren skal det graves en fiberkabel fra 

utmarkveien og ned til skolens hovedinngang. Arbeidet vil skje etter skoletid, og skal være ferdig 

i løpet av 1-2 uker.  

• Omorganisering: Erik Berg har fått ny stilling som aktivitetsskoleleder. Luiza Codreanu får da 

heltidsstilling som inspektør på 1.-4. Trinn, og kan konsentrere seg om det alene. Erik begynner i 

stillingen 01.08.2017.  

• Lærere: Det er alltid noen som slutter og skal ut i permisjon. Informasjon og nye kontaktlærere 

blir formidlet i disse dager.  

• Jubileum: Har opprettet en 60 års jubileumskomite hvor 4.-7. trinn er med i en 

tegnekonkurranse om å lage den beste logo til jubileum. Vinner av beste logo skal kåres før 
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sommerferien. Videre blir logo produsert på en ordentlig måte hvor den trykkes opp og brukes 

fra skolestart til jubileet i uke 45. 

• Trafikksituasjonen: Status quo. Elevene er flinke, men andre voksne bruker det gamle 

fotgjengerfeltet som ikke er der lenger. Foreldre må ikke kjøre og sette av elever nede ved 

flerbrukshallen. Dette kan skape farlige situasjoner. Skal man kjøre barn til skolen skal de settes 

av på parkeringsplassen ved Bølersenteret. Den nye brua over T-banen fungerer godt.  

Kommentarer til referat fra 15/02-2017 
• Hytteturdokumentet er lagt ut på FAU Web side og har direktelink: 

https://boler.osloskolen.no/siteassets/fau/abcdokumenter/hyttetur_tips.pdf 

Natteravnordningen ved Dag Ivar Ytterberg 
• Bøler og Skullerud skole har en felles ordning. Rustad og Nøklevann har sitt opplegg sammen. 

• Bøler stiller med 3 personer hver fredag. Under 10. klasse sommeravslutningen settes det inn 

ekstra ressurser. 

• Foreldrene til 8.-10. klasse deltar i denne ordningen hvor man møter opp i Bølerlia 2 hvor man 

får vester og går samlet. Oppmøtet er kl. 20:45 og varer til ca. 22:30. Innspill om at man bør 

begynne seinere siden klubben stenger 23, og man bør holde på lenger.  Den lengste ruta er ca. 1 

mil. 

• Per i dag er det 4 faste natteravner. Fra høsten av står man bare igjen med en person. 

• Forslag om at Dag Ivar reklamerer for at man trenger flere faste natteravner på FAUs facebook. 

• Det er ikke slåssing som er den største utfordringen for natteravnene, men heller når noen 

prøver alkohol for første gang. Da er det fint å ha noen voksne i nærheten. Spesielt aktuelt for 

10. trinn. 

• Har vært ganske godt oppmøte, men det varierer litt fra klasse til klasse. Det er viktig at 

klassekontakt promoterer viktigheten av dette til klassene sine. 

• Innspill fra FAU at man bør begynne med 10. trinn og ikke 8. trinn til neste år siden det dannes 

nye klasser på 8. trinn og det er vanskeligere å organisere i starten. 

• Viktig at FAU representanten overleverer klasseliste til natteravner så tidlig som mulig av 

skoleåret. 

Oppsummering av FAU-året 
• Refleksaksjon: Gikk fint. Anbefaler sterkt at alle 1. klasse representantene jobber sammen. Bør 

snakke tidlig med Rune Gåsemyr (skolen) og avklare hvem som gjør hva. Skolen bestemmer 

hvordan poengene skal fordeles. 

https://boler.osloskolen.no/siteassets/fau/abcdokumenter/hyttetur_tips.pdf
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• Kuluka: Fungerte fint med kafe i flerbrukshallen. Rulleringen var bedre satt opp enn tidligere. 

Positive tilbakemeldinger på at programmet var bra. God økonomi dette året. FAU har gitt 

innspill på at det kan være smart om leder av kuluke komiteen får være med i 

planleggingsgruppen med skolen. 

• Foreldreforedrag med Kristin Oudmayer om temaet mobbing. Veldig positive tilbakemeldinger. 

Godt oppmøte, men ønsker flere publikummere ved neste foreldreforedrag.  

• Utegruppa (se eget punkt lenger ned) 

• Har gjennomført 4. FAU møter gjennom dette skoleåret. 

Vi oppdaterer hverandre på ferietilbud 
• Mange sommertilbud som f.eks.: 

o Sommerskolen https://sommerskolen.osloskolen.no/ 

o Tine fotballskole http://www.tine.no/tinefotballskole/ 

o Oslo Klatresenter https://www.osloklatresenter.no/nyheter/sommerskolen-2017 

o Bøler Basket sommerbasket https://www.sendregning.no/arrangement/643784 

o Fritidsklubben arrangerer Ferieklubb:  

Påmelding foregår på Bøler fritidsklubb 6., 7. og 8. juni kl. 16-19. Husk kontanter! 

Utegruppa ved Silje informerer. 
• Undervisningsbygg har ledertrøya ang. uteområdene foran skolen, fra sandkasser til skogen og 

aktivitet for de større barna. Håper det starter snart og man skal ha bestilt apparater. Blir ikke 

ferdig til skolestart. Det siste man har fått høre er at det skal være ferdig i oktober. 

• M-klassen får fine apparater som også skal brukes av de andre elevene. Vil øke integreringen. 

• Har hatt en runde med AKS om hva vi foreldre kan bidra med av enklere karakter som maling 

osv. Her er det mye som er uavklart, men kommer tilbake til FAU når ting blir mer klart på 

høsten. 

• Grusbanen: Sendt søknad til Sparebankstiftelsen hvor man søkte om midler og fikk 1 million til 

aktiviteter på tvers av alder. Grusbanen frigjøres 2018. 

• Bøler får innvilget avfallsbrønner. Lager en vei inn mot M-klassen slik at stort sett all varelevering 

kommer der på en trygg måte. 

  

https://sommerskolen.osloskolen.no/
http://www.tine.no/tinefotballskole/
https://www.osloklatresenter.no/nyheter/sommerskolen-2017
https://www.sendregning.no/arrangement/643784
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Valg 
FAU Styret 2017/2018 2016/2017 

Leder Frank Holseter Ine Martinsen 

Nestleder / Styremedlem Ine Martinsen Sissel Rostøl Bakken 

Kasserer Torild Huse Stian Kristoffersen 

Web ansvarlig Pål Solum Ronny Lie Solbakken 

Styremedlem Anne Kathrine Larssen Anne Kathrine Larssen 

Styremedlem Sissel Rostøl Bakken Sissel Rostøl Bakken 

 

Natteravn 2017/2018 2016/2017 

Natteravnkoordinator Dag Ivar Ytterberg Dag Ivar Ytterberg 

 

Revisor 2017/2018 2016/2017 

Revisor Anders Frafjord Anders Frafjord 

 

Valgkomite 2017/2018  

Valgkomite medlem Bård Kvam  

Valgkomite medlem Stian Kristoffersen  

 

Skolemiljøutvalget SMU 2017/2018 2016/2017 

Medlem 1 Silje Hoftun Ine Martinsen 

Medlem 2  Kjetil Hovding 1 år 

Vara 1 Sissel Bakken Sissel Bakken 

Vara 2 Brigitte Andresen Brigitte Andresen 

 

Driftsstyret 2017/2018 2016/2017 

Leder Cathrin Wall – 2 år Cathrin Wall Gjenvalg 

Medlem Elisabeth Sørlie – 2 år Elisabeth Sørlie Gjenvalg 

Vara 1 Frank Holseter Frank Holseter 

Vara 2 Hans Jørgen Wetlesen – 2 år  

 

Utegruppa 2017/2018 2016/2017 

Leder Silje Hoftun Silje Hoftun 

Medlem Ine Martinsen Ine Martinsen 

Medlem Åsne Gullikstad Åsne Gullikstad 
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Medlem Tna Hasaas Tna Hasaas 

Medlem Tommy Evensen  

Medlem Sissel Rostøl Bakken  

 

Eventuelt 
• Eva Frydenborg har sendt en henvendelse ang. trafikksituasjonen til trafikketaten rundt Bøler 

eldresenter og følger opp denne. 

• Ny utgave av Oslostandard for SAMARBEID HJEM–SKOLE 

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/1314455/Innhold/Skole%20og%20utdanning/Skole

%20hjem%20-samarbeid/Oslostandard%20skole-hjem%20samarbeid%20-

%20endelig%20versjon.pdf 

• Trafikkagenten: En applikasjon man laster ned på mobilen hvor man kan registrerer trafikkfarlige 

områder på vei til skolen og til trening på kveldstid. Foreldre kan også være med. Er en del av 

skoleveisatsningen til bymiljøetaten. Det er øremerkede midler gjennom ting som blir spilt inn 

via applikasjonen. Dette var oppe som en sak i fjor også, men det var få lærere som tok tak i det. 

Nå som seniorsenteret skal være ferdig i august er dette kanskje et bedre/mer stabilt tidspunkt å 

melde inn slike saker. Mulig dette kan komme inn som en del av refleksaksjoner hvor poeng 

gjennom deltakelse motiverer elevene via konkurranse. Mer info på 

http://www.trafikkagenten.no/  

• Styret oppfordrer alle foreldre til å melde seg på den lukkede facebook-gruppen FAU Bøler skole. 

 

Neste FAU-møte er onsdag den 06.09.2017 kl. 19:00 i Bøler Flerbrukshall 

Referent: Ronny Lie Solbakken 

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