
FAU Bøler skole, møte 22.11.2017 kl 19 

 

1) Velkommen, presentasjonsrunde og oppdatere kontaktinfo 

 

Informasjon ved FAU leder Frank Holseter 

 Rollen som foreldrekontakt 

 Årshjulet til FAU, ref. nettsidene 

 

2) Rektor informerer 

Refleksaksjonen 

Ingen fra politiet som kan bistå i år, så det blir ingen stor happening med politi etc. som tidligere år. 

Fungerer ellers fint. 

 

Info fra skolen 

Det kommer info om hva som skal foregå siste måneden frem mot jul.  

 

Rehabilitering – siste fase i gang 

B-bygget skal ha sikkerhetskontroll torsdag neste uke, etter det blir det ibruktatt.  Underetasje og 

musikkrom må midlertidig inn i paviljongen for oppussing av underetasjen, samtidig som H og J 

avdelingen skal pusses opp. Ett trinn må bli værende i paviljongen i en periode – skolen jobber med 

løsning på dette. Det blir veldig fint, nye møbler, nytt utstyr, interaktive tavler etc. 

 

Uteprosjektet 

Forsinket pga leeranse av deler, fabrikken flyttet fra Sverige til Polen og vitale deler blir ikke levert. 

Kanskje iløa. november, men rektor vet ikke. Skolen kan ikke gjøre så mye med det, FAU jobber for å 

få kompensasjon fra entreprenøren. 

 

Oppsummering av jubiluemsuka 

Gode tilbakemeldinger fra både ansatte og elever. Flott oppstartsdag med utkledning a la 50-tallet.  

Elevene har opplevd det som positivt med aldersblanding på tvers av trinn. De eldste syns også det 

var fint å ta vare på de yngre. Lærerne syns det var fint å få jobbe med aldersblandede grupper, og 

med lærere de ikke jobber med til vanlig fra andre trinn. Mange elever kunne også tenke seg å 

videreføre aldersblanding til Kuluka. 

Gruppearbeidene som alle fikk gå rundt og se på var positivt. Forbedringspunkt: Ble litt for lite å se på 

av utstillinger på torsdagen (småskolen).  



Sist fredag danset 250 barn i 1-10 klasse sammen i hallen, linedans. Veldig gøy og flott markering. 

Rektor informerte om at evaluering av jubileumsuka pågår nå. 

Etter at rektor gikk ble erfaringer med jubileumsuka diskutert ytterligere. I all hovedsak mener FAU at 

jubileumsuka gikk veldig fint; både skolen, foreldre og elevene har hatt en fin opplevelse med 

jubileet. Arrangementet ble gjennomført med to cafeer fordi så mange var tilstede hver kveld. 

Økonomisk overskudd for FAU ble godt og endte på 29.000,- . 

Det ble åpnet for tilbakemeldinger fra FAU-kontaktene på arrangementet:  

o Info fra skolen kom sent – dermed sent ute med vaktlister og info til foreldre.  

o Litt lite info fra skolen om arrangementet. Viktig for Bøler skole å få foreldre til å 

spille på lag – og da er bedre informasjon en nøkkel. 

o Noen hadde inntrykk av at noen elever hadde lite å gjøre og kjedet seg. De hadde 

opplegg for 1-2 dager fordelt på en hel uke.  

o Positivt: at skolen løftet frem de estetiske fagene, ikke så stramt på mål og fag. 

o Flott uke – veldig positivt! Barna syns det var kjempefint å møte andre og gjøre 

noe som ikke bare var fagplan. 

o Arrangementskomiteen opplevde rektor og skolen som positive og 

samarbeidsvillige. 

o Veldig imponert over showet – og hvordan de klarte å få det til. 

o Stort sett flott opplevelse for barna! 

 

3) Godkjenning av regnskap og budsjett 2017/2018 

Budsjett og regnskap ble godkjent. Ligger på FAUs nettsider. En del av pengene på konto er bundet til 

bidrag til uteprosjektet. 

 

4) Tiltak for tryggere skolevei til Bøler og Nøklevann skole 

Ingvild Hanssen fra Naturvernforbundet Sør informerte. De ønsker å tilrettelegge for at det blir 

enklere å sykle og gå. De ønsker å vurdere muligheter for å jobbe frem forslag konkrete tiltak. Har 

søkt bydel Østensjø om støtte og fått penger til å sette i gang. Mål: å konkretisere tiltak, fra enkle til 

mer omfattende. Deretter jobbe for at kommunen skal gjennomføre det. 

De har fått barns tilbakemeldinger på hvordan det er å sykle og gå diverse ruter i nærområdet, og om 

eleven har forslag til mulige tiltak. Ønsker innspill fra foreldre. Vil også ta kontakt med bydelen som 

også jobber med tilsvarende tiltak.  

Innspill fra salen: 

- Mange taxier som stanser på fortauet ved eldresenteret – kan man finne løsninger som 

hindrer dem i å kjøre opp på fortauet. 

- Behov for sykkelparkering – her vises det til foreliggende planer for dette som skolen er 

involvert i. 

- Rema – farlig situasjoner ved rygging ut fra parkering utenfor Rema ved kunstnerboligene.  

- Tveteråsen – har en utfordring som man har prøvd å ta med kommunen mht. et fortau 

utenfor barnehagen som benyttes av biler.  



- Grusbanen, sykkeletaten – har midler og kan kanskje bistå med midler. 

- Drop off sone der kiosken sto tidligere 

- Gangfelt over mot senteret fra stien. 

- Nedkjøringen mot hallen er skummel og lite oversiktlig – kan man gjøre noe her? 

Oppfordring til alle foreldre: 

Trafikkagenten er en ordning det er kjempeviktig at vi benytter, både foreldre og barn; 

bymiljøetaten budsjetterer nærmest etter de tilbakemeldinger de får inn der. Ta med mobilen og 

ta bilde av det du mener er trafikkfarlige situasjoner i nærområdet og send inn til Trafikkagenten. 

 

5) Informasjon fra utegruppa 

Mulighetsstudie pågår: 

Mangler møteplasser og aktivitet/tilbud til barna, og særlig til ungdom. Har fått 1 mill fra 

Sparebankstiftelsen, og også forankret ideene med bydel og sykkeletaten. Undervisningsbygg 

eier grusbanen. Uka før høstferien ble det avholdt møte med Undervisningsbygg, 

Undervisningsetaten m.fl. og har i ettertid fått tillatelse til å fortsette mulighetsstudien.  

Ønsker å involvere 1 klasse fra hhv 8,9. og 10.trinn for å få innspill til mulighetsstudien, samt 

sende ut en ranselpost for å få innspill fra alle elever. Planlegges allmøte, og dialog med 

eldresenteret. 

 

Dette er et mulighetsstudie som bydelen kan benytte i søknadsprosess videre for å få 

ytterligere midler. Deretter må man i dialog med Undervisningsbygg mht. bruk av tomta.  

Hvis man får til prosjektet, så blir det realisert tidligst i 2019. Informasjon kommer når litt 

mer er avklart. 

 

Uteprosjektet: 

Utegruppa informerte kort om status. Utegruppa er aktiv i å prøve å få kompenansjon  pga 

ulemper ved at uteområdene er så forsinket. Se info på slide om gjenstående arbeider og 

forslag til kompensasjon. 

 

Sprm om Lilleskogen – skal det gjøres noe der? Nei, ligger ikke inne i prosjektet nå.  

 

 

6) Eventuelt 

- Hvordan skape et mer attraktivt tilbud i storefri? Forslag om at elevrådet og elevene selv kan få 

foreslå hva de kan tenke seg.   

- FAU gir bidrag til lysanlegg i aulaen, vedtatt med flertall ved håndsopprekning. 

- Foreldreforedrag, legger opp til ett eller to stk. dette skoleåret. FAU ønsker forslag til tema, og 

fikk noen innspill fra FAU-kontaktene: 

o Info fra politi, bydel, utekontakt etc. – vil komme i regi av skolen etter nyttår. 

o Fakta om voldsnivå i Oslo og på Bøler. Med ordentlig faglig tyngde. F.eks. NOVA. Fortelle 

om trender etc. De tar ungdommenes perspektiv, hvordan de opplever situasjonen. 

- Omvisning for FAU kontaktene på skolen etter ombygging - det kommer! 

- Innhold i FAU-møter – noe dere savner?  



o Dele møtet, f.eks. skille tematisk på barne- og ungdomstrinnet. Da kunne man splitte 

dagsorden med temaer som er aktuelle for grupper/trinn.  

 

- Informasjon fra skolen 

Flere av de fremmøtte opplever å ikke få god nok informasjon fra skolen. Håndtering av saken 

om uro på ungdomstrinnet ble spesielt trukket frem som eksempel. Blant annet har 

mellomtrinnet ikke fått noe info, heller ikke på forespørsel. Det ble påpekt at manglende 

informasjon gir grobunn for rykter, som igjen kan føre til alvorlige hendelser. Det er forståelse for 

at denne saken har vært spesielt krevende for skolen, men den har også skapt bekymring hos 

foreldre og informasjonsbehovet har derfor vært ekstra stort. 

 

Temaet informasjon fra skolen ble diskutert en del på slutten av møtet. Foreldre har ulikt behov 

for og ulike forventninger til informasjon. Enkelte saker er også krevende for skolen å håndtere, 

inkl. hvilken informasjon man kan gå ut med og hvordan den best formidles.  FAU forbereder 

rektor på at FAU-kontaktene har ønske om at dette følges opp og at det informeres nærmere om 

skolens kommunikasjonsstrategi på neste FAU-møte. NB! Viktig å skille på generell informasjon 

og særskilte saker/hendelser. Dette kan forhåpentlig bidra til en tydeligere gjensidig 

forventningsavklaring.  

 


