
 

FAU-møte 16. september 2019 - referat 
 
Info fra rektor   
-17. mai: I vår kom det spørsmål fra noen foreldre om å endre rutinen for nasjonaldagsmarkeringen. 
Skolen ønsker å fortsette som før. Det er en fin markering på skolen, hvor også speider, korps og kor 
får vist seg fram, og det har betydning for rekrutteringen der. Det er etter hvert innarbeidede rutiner 
som skolen opplever fungerer godt. Lærere bruker tid på formiddagen og blir med elevene i toget. 
Rundt 300 elever går hvert år. Bøler skole ber gjerne om å få gå i tog som nr. 30 eller rundt der, og får 
stort sett ja. Skolen har fått samme startsted og hentested i byen de siste årene, og det er også 
gunstig for at ting skal gå greit. FAU-styret oppfordrer foreldre til å diskutere hvordan de kan støtte 
opp om dette arrangementet og motivere enda flere elever til å gå i toget.  
-iPad-undersøkelse blant elever og foreldre på skolen: Elever og foreldre svarer nesten udelt 
positivt, elevene enda mer fornøyd enn foreldrene. Enkelte er bekymret for skjermtid, eller ønsker 
ikke at digitale verktøy i skolen skal erstatte det å skrive for hånd. De skal fortsatt skrive for hånd, så 
det blir ikke borte. Nettverket fungerer godt selv med mange brukere samtidig - skolen har ikke fått 
tilbakemelding på noe annet.  
Status for øvrig mht iPad/PC: Tiende trinn får hver sin PC til bruk på skolen.  
Fra neste år vil vil alle fra og med fjerde trinn ha iPad. Første til tredje trinn vil ha tilgang på 
klassesett.  
-Lærernormen: I første trinn er det lagt opp til to kontaktlærere i hver klasse. Det er økt ressurs også 
i øvrige klasser, men ikke alle er kontaktlærere. To lærere i flere timer. Hovedutfordringen er å 
utnytte dette godt nok, men det ser ut til å gå bra.  
-Oppstart 1. og 8. trinn: Positive tilbakemeldinger fra lærerne på første trinn. Dels unge, men også 
mer erfarne, og alle er engasjerte lærere. På åttende trinn er det to kontaktlærere per klasse, og det 
ser ut til å fungere bra. Har fått gode team.  
-Endringer i ledelsen: Det blir endringer i ledelsen. Louiza er blitt ass.rektor på annen skole. Kristine 
Mørk har perm og da fungerer Guro i hennes sted. Kathrine Fallet fungerer som avdelingsleder til 
tilsetting er gjort.  
-Tema for KULuka: Miljøbyen Oslo. KUL-uka er uke 45 og 46 
-Ungdomsklubben: Tipset fra FAU i vår er tatt på alvor, og nå har klubben invitert Bølerungdom til 
egen dag for at de skal bli kjent med klubben og tilbudet der. Oppfordrer foreldrene til å snakke med 
barna om dette. 
-Arbeidet i gang med ny varelevering og renovasjon  
-Fotballkort/temakort er nå forbudt på skolen/AKS, utenom ha-med-dag.  
-Gjenglemte klær: Må finne en løsning på det. Gjenglemte klær blir lagt ut før hver ferie - én uke i 
forveien. Det som ikke er hentet blir kastet. Synd å kaste, det er mye nytt og fint. Det er ikke lenger 
noen som vil ta imot usorterte klær/sko, og skolen har ikke kapasitet til å gjøre det. Forslag om at 
elevene kan ta ei økt i ny og ne, de har god oversikt over hvem som eier de ulike tingene, men rektor 
mener det vil bli vanskelig å følge opp. Kanskje noen foreldre kan stille opp og kjøre tøyet til noen 
som kan ta imot? Er kanskje opp mot 10 søppelsekker hver gang (før hver skoleferie). Andre forslag 
til hvordan dette kan løses? 
 
* Ønske fra FAU om å møte Elevrådet f.eks. på neste FAU-møte. Elevrådsleder er Isak Kaminsky. 
Rektor tar med ønsket tilbake. 
 
Diskusjonsgrupper 
1.-2. trinn 
3.-4. trinn - oppstart og 17. mai (Synnøve finner lister fra i fjor, Ronny kan dele)  
5.-7. Trinn - KULuka 45-46 - (Annika har lister fra i fjor) 



Ønsker evaluering av KULuka. Hvorfor gjør vi dette, og hva oppnår vi med det? Ønsker skikkelig 
diskusjon, ikke bare om årets, men også om framtidige arrangement. Også diskutere pengebruken.  
8.-10. Trinn - hvite busser og natteravn  
 
Saker fra styret  
Introduksjon av styret 
Presentasjonsrunde 
Behov for kasserer - valg av to nye medlemmer til styret 
Styret oppfordrer noen til å melde seg. Blir sak på neste møte. 
 
FAU-representanters arbeidsoppgaver 

- Oppfordrer at særlig 1. og 8. trinn arrangerer bli-kjent kvelder for foreldrene. Det er mye 
lettere å være foreldre når vi kjenner hverandre. Forslag: låne klubbhuset og arrangere 
foreldrefester der, middag på Benos, Internasjonal mat-dag, mm.  

- Klassekontakten er bindeleddet mellom foreldrene i klassen og FAU.  
- Ivareta elevene/klassen og foreldrenes interesser. 
- Legge fram saker på foreldremøter/andre plattformer som FAU vil høre foreldrenes mening 

om. 
- Ta opp saker som er viktige for foreldrene - klassekontakten er klasseforeldrenes talerør på 

det som gjelder hele klassen. 
- Velg saker med omhu - hvilke saker skal hvor?  
- Planlegge foreldremøtene sammen med kontaktlæreren (På Utdanningsdirektoratets  

hjemmeside foreslår de at læreren tar foreldre med i planlegging av foreldremøter, utvikle 
det sosiale fellesskapet mellom foreldre, foreldre organiseres i grupper, diskuterer. 

NB! Ønsker å melde tilbake til skolen at vi ønsker bedre utnyttelse av foreldremøtene, ikke så mye 
fellestid med enveiskommunikasjon. 
Ønsker bedre ordninger for deling av kontaktlister for klassene. (Gjerne også med bursdag på 
klasselister til elevene) 
   
Temakveld for uke 10 
Gjerne for elever på dagtid og foreldre på kvelden.  
Forslag: MOT, Robuste barn/ungdom (Hedvig Montgomery), psykisk helse, iPad 
 
Lekser 
Hva tenker dere om lekser? Hva er gode lekser? Er fredagsprøver positivt? Fremmer lekser læring? 
Skolen sier nå det er slutt på at de skriver ut arbeidsplaner, og da heves terskelen for å starte med 
leksene hjemme. Er det lurt? 
Ønsker å balansere skole og lekser, men slå et slag for lekser og oppfordre til at foreldrene står opp 
for at skolen er viktig.   
Viktig at barna må kunne gjøre leksene selv, men ønsker at lærer viser oss foreldrene hvordan de 
bruker ulike regnemetoder i dag - utregningen gjøres på andre måter enn det vi foreldre lærte. 
Oppfordre til at klassekontakten melder fra til kontaktlærer dersom det er for mye eller for 
vanskelige lekser. Husk også å melde fra om ting foreldre er fornøyd med! 
  
Utegruppa - saken tas på neste møte. (To dager etter møtet ble det lagt ut beskjed på Facebook-
gruppa til FAU at arbeidet med å få satt ut benkene og småhusene ville starte opp uke 39.) 
 
Kommende FAU-møter 
Alltid kl. 19.00-21.00 
Mandag 18. november 
Mandag 20. januar 
Mandag 30. mars 


