
FAU-møte mandag 3. mai 2021 

 

Sted: Zoom’ 

 

Referat 

 

1. Informasjon fra Britt 

• 17. mai og Bøler skole  

Flagget heises som vanlig, og kor og korps synger / spiller. Oppfordrer ikke til stor 

deltagelse. En annerledes og kort seanse.  

 

• Covid19 og Bøler skole 

Ingen tilfeller på skolen nå, kun et tilfelle etter påske. Østensjø bydel har gått fra midt, til 

topp, til bunn og nå rett under midten. Akkurat nå er det ikke kjent smitte på Bøler. NB Viktig 

at barn er hjemme når de har symptomer.  

Krevende for elevene å holde avstand. Når voksne er der er det lett å følge reglene, men det 

kan skli ut ganske fort.  

Forsterket rødt nivå nå. Store konsekvenser for organiseringen. Bemanningen: Det er ikke 

nok voksne mennesker til å bemanne alle kohortene.  

• Uteskole 

Mange har trengt uteskole, og begynne å øve på å være sammen på nytt; en oppfriskning i å 

ta hensyn, høre på andres synspunkter, småprate etc. Selv de eldste elevene trengte øve på 

dette. NB Veldig heldig med været.  

 

Heldagsprøver 

Heldagsprøver 8. – 10.trinn i matematikk. Utdanningsetaten arrangerer heldagsprøve.  

Muntlig eksamen skal gjennomføres «som normalt». Faglærer vil gjennomføre eksamen, 

skolen vil forberede elevene godt, og sensor er selvsagt kjent med at alle elevene har fått 

mindre undervisning enn mange andre.    

Den siste muntlig eksamen er siste skoleuke.   

 

Elevene vil få tilbakemelding på vurdering fra lærerne om hvordan de ligger an. Lærerne 

holder 

  

• Avslutning 7. trinn og 10. trinn 

10. trinn: Torsdag siste skoleuke. Det vil gjennomføres enten klassevis eller i mindre 

kohorter, med vitnemålsutdeling. Håper at foreldre får være med.  

7. trinn: Siste skoledag, på morgenen. Utendørs om mulig.   

 

Annet: 

Slitasje blant lærerne.  

Nedstemthet blant elever merkes godt. Man blir motløse i hverdagen på at det «aldri tar slutt».  

Leirskole for 7. trinn er innvilget.  

Spørsmål / diskusjon om smitte, smittesporing, regelverk som er veldig krevende å forstå og 

forholde seg til.  

 

2. Ragnhild og Britt informerte om Trygg Trafikks prosjekt Hjertesone 

• Avslutning av trafikkpatrulje/skolepatrulje. Bøler skole søkt om å bli med i prosjektet 

Hjertesone – Bøler skole står på venteliste. FAU skal eie prosjektet. Et alternativ kan 

være voksne trafikkvakter. Trenger representanter som er opptatt av trygg skolevei 



 

Kort info om overgangen fra Skolepatrulje til voksne trafikkvakter. Vi må kontakte andre 

skoler som har fått til overgangen: hvordan har de organisert seg? Kan pensjonister bidra inn 

eller skal foreldrene selv være trafikkvakter? FAU-kontaktene på 1.-4. trinn bes sendte spm til 
foreldrene om å bli med på dette. Britt vill også sende epost til foreldrene på disse trinnene.  
Les om trafikkvakter her. 

https://www.tryggtrafikk.no/skole/skoleveien/skolevei/skolepatrulje/  

 

Å etablere Hjertesone er et langsiktig arbeid. Alle skoler i Oslo skal bli hjertesoneskoler, men 

det vil ta noe tid.  

Les om Hjertesone her: https://www.tryggtrafikk.no/skole/hjertesone/  

 

3. Utegruppa informerte 

Silje Hoftun informerte. Se vedlagte presentasjon. Et imponerende stykke arbeid for et nytt 

uteområde – en park – på Bøler.  

 

Viste illustrasjon over rulleområder og ulike f\later å gjøre aktiviteter på. Flere soner hvor 

man kan gjøre ulike ting.  

 

Det er behov for dugnadshjelp fra foreldre som vil være med å arbeide med konkrete 

oppgaver fremover. Ta kontakt med Cecilie / FAU dersom det er ønske om å bidra å utforme 

det nye området på Bøler. Hovedkanalen for informasjon er Facebookgruppen – følge med 

der!  

 

4. Behov for representant inn i FAU-styret 

Sissel Rostøl Bakken (5. og 8. trinn 2021-22) og Hilde Nordtvedt (4. trinn 2021-22) meldte 

seg. 

 

5. Eventuelt 

• Informasjon fra Christina Endresen. Situasjon med truende ungdom mot yngre barn. 

Eventuelt andre opplevelser av skoleområdet etter skoletid og i helger. 

Graverende historie. Politiet reagerte raskt.  

• Det er mye skjermbruk i stedet for andre aktiviteter på AKS. Hvilken praksis har AKS 

for skjermbruk og hvor hyppig forekommer skjermbruk? 

 

Det brukes noe skjerm, men den tiden skal være styrt. Britt tar det opp med baselederne. Det 

er krevende med rom og bemanning på AKS. Skjermbruken er betydelig mindre enn forrige 

gang vi snakket om dette i FAU. Hva som foregår på skjerm, er et viktig spm. Det skal også 

være frisk luft å få på AKS. 

 

 

• Ønske om å få i gang Natteravn på Bøler/Nøklevann i mai og frem til sommerferien. 

Det er mange skoler som kjører Natteravn nå.  Forslag om at vi ber Bydel Østensjø 

(bydelsoverlegen) om hjelp med noen gode rutiner for smittevern, så alle kan føle seg 

trygge på at det ivaretas. (8C). 

 

Bør koordineres fra Bølers side: Kjetil Bull sin erstatter må på plass snarest. En jobb som må 

gjøres. 

https://www.tryggtrafikk.no/skole/skoleveien/skolevei/skolepatrulje/
https://www.tryggtrafikk.no/skole/hjertesone/


Sissel Rostøl Bakken stiller på dette! Bravo! En utmerket kombo med å sitte i FAU. Kjetil 

Hovding sitter også i denne gruppa og i FAU-styret – veldig bra!  

 

Ønske om at det allerede denne uka kan identifisere noen som kan være natteravner. 

Det trengs noen faste natteravner. Felles organisering med Skullerud skole. 

 

 


