
Referat fra FAU møte mandag 31. januar 2022 
Sted: Zoom 
Tid: 19.00 – 20.30 
 
Til stede:  
 

1b Katrine Sivertsen 

1b Beate Furali Marswall 

1c Marion H. Skjørberg 

2a Trude Peters 

2b Anna Berntzen 

2b + styret Runa Eikbu 

2c Hilmar Berge Flatabø 

2c Vidar Skofteby 

3a Mona Lutzenkirchen 

3b Kaja Madelene Bratt 

3c Linda Mathisen 

4a Sigve Saltveit 

4b + 6c Stine Warren 

5a John Magnus Brekken 

5b Taru Räisänen 

5c + styret Sissel Rostøl Bakken 

6c Anett Andreassen 

7a Håvard Malde 

7c Weizhen Zhu 

8a Hege H. Andersson 

8b Oda Wildhagen Gjessing 

8c Bente Pihlstrøm 

9a Birgitte Øygarden Andresen 

9b Karoline Berg Maus 

9c Veronica Freire De Mendonca 

10a Ann Stewart Pedersen 

10b Kjersti Folvik 

10b + styret Cecilie Dalland Pedersen 

10c + styret Tonje Øvergaard 

Styret Kjell Einar Frøseth-Vestli 

Styret Kjetil Hovding 

 
Da vi må ha signert protokoll til oversendelse Brønnøysundregisteret signeres referatet av  
 
 
 
Anna Berntzen       Linda Cecilie Ann Mathisen. 
 
Styret består av:  

• Cecilie P. Dalland: Styreleder (cecda@oslomet.no) 
• Runa Eikbu: Nestleder: SMU-representant (runa@eikbu.com) 
• Sissel Rostøl Bakken: Sekretær, ansvar for referat, lister over klassekontakter, 

Natteravnkoordinator (sissel.andrea@gmail.com) 
• Kjetil Hovding: Teknisk ansvarlig (kjetil@hovding.no) 
• Kjell Einar Frøseth-Vestli: Kasserer/økonomiansvarlig (kjellev@gmail.com) 
• Tonje Øvergaard: Kontaktperson mot Elevrådet (tonjeover@gmail.com) 
• Tonje Haugberg: Styremedlem, fokus trygt og godt skolemiljø 

(tonjehaugberg@gmail.com) 
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Britt meldte frafall, så hennes del av møtet ble raskt gjennomgått med utgangspunkt i 
formøtet styret og Britt har hatt i forkant av dagens møte. Ruskonsulent kunne heller ikke 
delta.  

 
 
•      Smittesituasjonen 

Tilsynelatende høyt smittetrykk på skolen nå. Testing fortsetter til det gis nærmere 
beskjed fra skolen.  
 

•      Skoleball 

Skoleball for ungdomstrinnet gjennomføres torsdag 17. februar. Mer informasjon om 
dette gis fra skolen.  

 
•      Hjertesone 

Skolepatrulje er avviklet, og Hjertesone er et prosjekt mellom skole og bymiljøetaten 
om å sikre elevenes skolevei.  
Bymiljøetaten har tatt kontakt etter spørreundersøkelsen og ønsker møte med fau og 
skolen. Hvis flere er interessert i å delta på møtet, melder de seg til styret. Foreløpig 
deltar Runa Eikbu, Cecilie Dalland og Britt Bøymo.  

 
•      Foreldremøter - klassekontaktenes rolle på foreldremøtet 

Ønskelig at klassekontaktene tar kontakt med kontaktlærere slik at man sammen kan 
planlegge foreldremøtene til våren.  
 
I og med at klassekontakten representerer foresatte, er foreldremøtet en god arena 
for å skape godt samarbeid mellom foresatte og skolen.  
 
Klassekontaktene anbefales å lese på FUG (foreldreutvalget for grunnskolen) sine 
nettsider – se fug.no 
Hovedside: 
https://foreldreutvalgene.no/fug/?gclid=Cj0KCQiA0eOPBhCGARIsAFIwTs4AAJoCUJ
bCPPJuSS_NI0r3sGYHjwcd8foTkvCG4iwCiZAULIH4ln0aAiUYEALw_wcB 
 
Om foreldremøter: https://foreldreutvalgene.no/fug/foreldremoter-i-skolen/ 

 
 
•      17. mai 2022 – komité, samarbeid med Nøklevann 

Cecilie har snakket med Nøklevann FAU, som ønsket å dele sine inntekter med oss i 
fjord. Vi har gitt samme tilbud til dem i år, men de har takket nei til dette. Det vil si at 
Bøler skole arrangerer 17. mai i år og beholder alle inntekter og Nøklevann skole 
arrangerer i 2013 og beholder alle inntekter.    
 

•      Skoletur til Berlin – Hvite Busser-tur 
Grunnet Covid har turen med Hvite Busser til Berlin blitt avlyst. Turen er erstattet med 
en fire dagers tur til Bergen, også i regi av Hvite Busser. Turen til Bergen blir dyrere 
og halve statsstøtten inndras fordi turen nå ikke er en utenlandstur. Selv om det er 
gjennomført flere dugnader enn opprinnelig planlagt, og selv om det skal 
gjennomføres flere dugnader, er det behov en ekstraordinær støtte på 500 kr. per 
elev, totalt blir dette en støtte på 1000 kr. per elev. Styret har innvilget dette. To av 
styremedlemmene – som har barn i 10. klasse, var ikke med/til stede da styret tok 
beslutningen om ekstra støtte. Vi vil påpeke at dette er en ekstraordinær støtte, og 
den gis kun til 2006-kullet. FAU har ikke gitt støtte til Hvite Busser-ture for fjorårets 
10-klassinger, da denne turen ble avlyst.  
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 Foreldreforedraget arrangeres trolig digitalt i uke 10 

Ønskelig med fokus på enten nettvett eller «sniching» 
Mer info kommer  
 
Eventuelt:  
Spørsmål om hvordan man går frem for å arrangere tur med Hvite busser.  
Vidar Skofteby har oversikt og erfaringsdokumenter fra arrangementet i 2021, som 
gjerne deles. 
Pr nå eksisterer en stiftelse, der stiftelsen/komitéen styrer pengene og forplikter seg til 
å jobbe ut fra stiftelsens vedtekter.  
Det bemerkes at FAU bør være med på laget, som i samarbeid med Hvite Busser 
gruppen, rektor og skolen kan avklare og planlegge arrangementet og støtten.  
Det er viktig med tydelig informasjon til foresatte når det gjelder innsamling av og 
bruken av de midlene som samles inn. 
 
Seksuell trakassering blant elevene på ungdomstrinnet 
Skolen er informert og involvert i oppfølgingen av dette. Styret følger opp med Britt.  
 

 
NESTE MØTE er mandag 23. mai kl. 19:00-21:00. Vi håper da på et fysisk møte. På dette 
møtet må det velges nytt FAU-styre. Styreleder og minst et styremedlem går av.  
 
OBS!! Husk å velge nye klassekontakter på vårens foreldremøte.  

 


