
 

 

 

 

 

Møtereferat FAU møte – mandag 04.02.19 kl 19-21 

 

Sak 1 - Rektor orienterer 

Gjennomgang av elevundersøkelsen for elever på 5.-10 trinn 

• Det er relativt småendringer fra fjoråret, men det er en generell nedgang hvorav mobbing er 

et av de områdene som viser negativ utvikling. 

• Små forskjeller mellom klassetrinnene, men det noe ulike resultater mellom klassene. 

• Tiltak særlig på mobbing vil bli kartlagt og prioritert. 

• Det er også mange positive tilbakemeldinger på trivsel og trygghet. 

• Resultatet av undersøkelsen gjennomgås i klassene og vil være tema på de klassevise 

foreldremøtene. 

• Et klassetrinn har svart på en slik måte at det er grunn til å anta at svarene ikke er reelle og 

trekker ned inntrykket noe på totalen. 

Foreldreundersøkelsen  

• Det vil i perioden 12.3-12.4 avholdt en foreldreundersøkelse. Undersøkelsen blir gjennomført 

ved publisering av en link som blir tilsendt på sms og e-post. Det blir sendt ut en sms til en av 

foreldrene. Dersom man får to, er det fordi man har to barn og må sende inn en besvarelse 

pr barn. 

• Skolen oppfordrer foreldrene til å snakke med barna sine og deretter delta på undersøkelsen 

slik at skolen kan få verdifull tilbakemelding. 

Gratis skolefrukt 

• Deles ut til ungdomsskoleelever som et pilotprosjekt i 2 år. 

Uteområdet 

• Avventer ferdigstillelse inntil det kommer i «orden bak skolen» med sykkelparkering, bedre 

løsning for renovasjon og varelevering som medfører en del byggeaktivitet/graving. 

Vinterball 

• Arrangeres 14. februar (Valentines Day).  

• Oppfordrer foreldre til å påvirke til «lav økonomisk profil» i forbindelse med valg av antrekk 

og transport sånn at alle sammen kan glede seg til å delta uten at dette blir et økonomisk 

«løft».  
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Foreldrearrangement 5. mars – foreløpig tema «Ung på Bøler¤  

• Retter seg inn på elevene 7.-10. 

• Opplegg for elevene på dagen og foreldre på kvelden. 

• Mer info kommer. 

I-pad -prosjekt for 4.trinn 

• God erfaring så langt. Elevene lærer og tilegner seg digital kompetanse ved å bruke f.eks One 

Note og internett til læringsformål. 

• Utvides med minimum to trinn høsten 2019 og forhåpentligvis for ytterligere to trinn hvis det 

er økonomiske rammer til det. 

• Ambisjon er at fra 2020 har alle i 4.-10. trinn egen I-pad. 

Bøler skole er på Facebook fra 4. februar 

• Legger ut info fra skolen, men det vil ikke bli anledning til å legge inn kommentarer på siden. 

• Bildebruk av elever begrenses sånn at elevene ikke blir unødig eksponert. 

Div spørsmål til rektor fra FAU representantene 

• Rektor sjekker ut om det gis «anmerkninger» evt andre former for «sanksjoner» på 

mellomtrinnet og tilbakemelder til de klassene det gjelder.  

• Krav til brannsikkerhet legger begrensinger på oppbevaring av tøy og f.eks knagger er ikke 

lengre lov. Dette medfører at klær må oppbevares i nokså små skap. 

 

Sak 2-Skolemiljøutvalget – kort orientering fra to møter  

• Et fast utvalg for skolens representanter, elever og foreldre. Elever og foreldre er i flertall. Det 

skal også være en representant fra kommunen, men vedkommende har ikke møtt. 

• Det er avtalt 4 møter i året for skoleåret 2018/2019. 

o Ta kontakt dersom det er saker dere ønsker å ta opp, send melding til Gøril Lyngstad 

på e-post gorill@lyngstad.biz og for mer info se http://oslokfu.no/skolemiljoutvalget-

smu/  

• Skolen ønsker at det etableres en «foreldre-ressursbank» på spisskompetanse 

(yrke/fritidsinteresser) som skolen kan trekke på i undervisningen ved behov. 

o FAU er positiv til forslaget. Det vil bli utarbeidet et til mal som kan bruke for å samle 

inn info om foreldre som vil bidra.  

• Tiltak til bedre klassemiljøet ved oppstart på 8.trinn har gitt god erfaring. Ønsker at dette har 

høyt fokus også ved oppstart av neste skoleår. 

• I møtene er det gitt orientering om framdriften på utearealene. Lekehus og benker som FAU 

har bidratt med økonomisk støtte til vil forhåpentligvis bli satt opp i løpet av våren 2019. 

Skøyte is på grusbanen vil bli laget dersom noen praktiske forhold blir løst. 

• I forbindelse med at Oslo er blitt miljøhovedstad etterlyser skolen ideer til tiltak som kan bidra. 

Innspill fra FAU er  

o Klimapiloter. 

o Innsamling av ulike typer avfall batterier/plast og div ryddeaksjoner. 

o Miljøagentene skal ha møte på Bøler 14. feb kl 18.00 og kan oppfordres til å komme 

med innspill. 
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Sak 3 - Orientering om økonomisk støtte fra FAU til skolen 

• Søknader om økonomisk støtte utover de vedtektsfestede tiltakene (turene) og vedtatte 

tilskudd ihht budsjett skal behandles i skolemiljøutvalget før evt støtte gis 

Sak 4 - Eventuelt 

• Tilbakemeldinger om erfaringer ang omvendt julekalender. Må gjøres litt enklere 

• Info om neste FAU møte må kommuniseres bedre og f.eks legges ut på facebook siden til 

FAU. 

 

Sak 5 – Trinnvis grupper – Tema informasjon fra skolen 

Barnetrinnet  

Skolemelding – funger veldig bra. Ønsker at dette tilbudet utvides til fravær og at AKS benytter dette 

som sin standardplattform (tungvint med egen e-post i tillegg). 

Når det gjelder informasjon fra lærerne er det individuelle forskjeller mellom klassene. Noen er veldig 

flinke, mens andre kan bli bedre. 

En ukeplan på papir vil gjør hverdagen enklere for mange på barnetrinnet. 

Mellomtrinnet 

Mange plattformer å forholde seg til; Skolemelding, it’s og e-post. Tydeligere informasjon på hva som 

skal brukes når. 

Ungdomstrinnet 

Nye plattformer gjør det enklere å følge med i forhold til tidligere.  

It’s er et godt hjelpemiddel, men også et stort «hull». 

Det oppleves enkelt å nå kontaktlærere/personalet på skolen, men det etterlyses mer info fra skolen 

når det oppstår spesielle hendelser for å unngå evt misforståelser når dette i gjenfortelles av elevene.  

 

Neste FAU-møte: mandag 29. april kl. 19 

 

Torild Huse 

05.02.2019 

 


